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1൩ 01൨൮൩൧ (പ്ല [ലുല്ഠിഡടധമ് 1പ്ലാനലപ്നന്ക്തി 

ല് 1൨൦ ധിം 1 ൩ ഴണ 11ധിം ൨ മിറ്റന ആമ ല് 

170൦൩. 1൩൦ (റിം ൭൦ ൩൨൧൦6 ലീ നയ്വിടഭീദി 

425, 14 ഷബലിഠിഡടയ്സ 1൫൭൭ ൭ ഉറി റീബി 1൩ ഗേണന്നറ൩ 
൬111൨ വപ്ട. 109 വ് 1൩൦ ഭ്ര ൭൦6 10ിബ്ഡിി 00 ൦ 

റേണ്ബബ്ബ്്ഠട റ്റ് 1൩ ന൩൭൦ റേവ്ലട. 1 വ്സ൩്ദ 10 
1൨൦ 16 (൨൧ ൩൦ പധധഠട വ് ൯൪൦ യറാഠററ്ദ ൦൦ വല്. 

131 100൩൨ 1൫൭൭൦൦ 027൨൩ 1൩൦ സഅഖ്ലദ്ദി ഥു ൦ ഭദബ6 
90101766. 

11൦ 76ടബ സനി, 1 നഴ, ൨0, ദി ്ട ഭ്നനില 
0 1൨൦ 1൭0. ൪൩൦ ൩൦൭ ടത 11൨൭ 0൩0 ബോധ 
1 വ൮ുലിഠിഡടാനമന നി ൭ ഥിദല്ന൩്്ട, യ്പില്മോപ്ഠിഡടധമ്ന 
റേസലിനട ടഠണ൦ ദന ഡ്ബ്റ ൦ ൩൨ "ല്ി ൩ ന്ദ. 

710൩ ല് 0. റാണ്സിദ പന്പ, 1൪ 0ബണ- 
൬6൩ 011ബചി 1ദ്ടട. [൧4107 വയ 10൭൭ നഴ 1ബിദ ൨൨7 11൦ 
മുടഭിദ൩ഠ൦ 1൨൦ 1൩൫൭൭ (൩0൩ നസി സ ൩ 6011൩൧ 
(വ്ട 01൦. 1൩001൩൩൨ ദീര൦ ന്നറര്്നഥ ബധഠഗട്വ്ന വദ 
ഒഴ്ചിപ്ഥിം. 11൨൦ ദ്ഠലന്നബ്ബ് ല് 1ദ്ഫിഥട റിദ ദു ന്് 
02186 107 11൨൦ 1൩൦൦൦ ൧9൦ 1൨൭൦൦ ്നി നദീം 201011- 
02010൩ ൨ നമ൦൦ റിദ 1 ॥വ്ട. 2ട സബ നാവ ടലി 
1126 ടഠ7നിദേ ൨ 11൧൦ ന്ന്ന൩ധ്൦ട ൦7 1൦ സ്മ ൨ 11 
01൧൩, ൯9 ട10യിര് ൩0 072൦ 11 സില ൦ (റഴനനബ്ബ് 
12൩60൨ 10 റിഠസആആട നീടി റ്ബിഴ ൩൭ 11൦ ൩൦൦ 
ബധട്കടന ഒര് ധ്നല്ഴ ഒലി ൨ 17, ൨. വ്യക 
ഒലിനമ൭൩, 17.4. 1,.7., 1൦ 0൩7൭0, ദന. ങി 
11൩10 1൧407൬ സഠദ൦ ഡിഡി 161698 ൮6 
110617 1൩0൭൩. 

൧൦. €, 2. 10121401, 1൭01൭൭. 
മു ര്ല 7 77രവധിത്ും 

ദ്വിഗലിന വ് 

25-30 



അവതാരിക 

൭൨.൭൭. 

കണക്കുസാരം (ബാലപ്പബോധം)ബചുജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ സമ 
പ്പിക്കുന്നതില് വിശേഷവിധിയായൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. ഇതിന്നുമുമ്പു 

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ *“ കണക്കസാര ? ത്തിന്നും ഇതിന്നും തമ്മില് 

സഹോദരബന്ധമുണ്ടെന്നുമളതിലേക്ക് സംശയമില്ല. സൂത്രങ്ങറം മിക്ക 

തും ഒരുപോലെയിരിക്കുന്നുണ്ടെഷിലം വൃത്തിക്കു പലേടത്തും വ്ൃത്വറ0സ 

മുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്െറ കത്മാവു” വേറെയാണെന്നു സ്തഷ്ഠ 

മാവുന്നുണ്ടു് . രണ്ടാഠംക്കും ആധാരം ഒന്നുതന്നെയാഞതാനും. 

ഇതു” കുറെക്കുടിലഘുപാണെന്നു വായിച്ചു നോക്കുന്നവക്ക് അനു 

ഭവപ്പെടന്നതാണു് . സൂത്രങ്ങാം ചിലത് കണക്കുസാരത്തിലില്ലാത്തവ 

ഇതില് കാണാവുന്നതാണു്. അതുപോലെതന്നെ ഇതിലില്ലാത്ത 

ചിലതു” കണക്കുസാരത്തിലും കണ്ടേയ്മുാം കത്താവിനെക്കുറില്ചു വിവ 

രങ്ങളൊന്നും ഇതിലും കാണുന്നില്ല. 

ഈവക അപുധയ്ൃഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മുദ്രണത്തിരു മദിരാശി ഗവ 

മ്മേണ്ടു” കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധാ്ത്യയ നാം അവരോട് പ്രത്യേകം നന്ദിയുള്ള. 

വരായിരിക്കേണ്ടതാണു്. പരബ്രപ്മാതന്നെ മുത്യിത്രയങ്ങളെ ഉഭ്ഭിഷ് 

കായ്യങ്ങറംക്കായി നിയമിക്കുന്നതു പോലെ മദിരാശി ഗവമ്മേണ്ടിന്െറ 

നിദ്ദേശങ്ങറം പുണ്ണഫലത്തില് കൊണ്ടുവരുന്നതു കു ചുറേററര് ശ്രിടി. 

ചന്ദ്രശേഖരന്, എം. എ. എല്. ടി. അവരകകാണെന്നും നാം കൃതജ്ഞ 

താപ്ൃധ്യം സ്ൃരിക്കേണ്ടതാണ്ട്. 

ഈ പ്രസാധനത്തില്, എന്നെ ആദ്യംമുതല് അവസാനംവരെ 

സഫായിച്ചം വിദ്വാന്, ശ്രീ സി. ഗോവിന്ദവാരിയഠോട്ട് എനിക്കുള്ളൂ 

നന്ദിയും ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. 

എന്നു, 

ഡോക്ടര് ചേലനാട്ട് അച ു തമേനോന് 

ബി. എ. പി. എച്ച്. ഡി. (ലണ്ടന്) 

11൦൨0, 1വിപ്ുഡിമ ലൂ. ബ്ഴടിലു പ 11൨൨൭5, 



ഗാമിറധഴ സ്ധാരം 

ബാലപ്പബ്വോധം. 

ഏണാധംശേഖരസുതം ഗണനാഥമേററം 

വന്ദിച്ചു വാണിയെ വണങ്ങി ഹരിം ഗുരൂഞ്ച 

നാനാമുനി൯ തൊഴുതുകൊണ്ടു കണക്കുസാരം 

നേരേ ചമപ്പുതിനു സാമ്പ്യതമാരഭേ ഞാന്, 

ലീലാവതിമപി കണക്കധികാരവും ക- 

ണ്ടെന്നോടു മല് ഗുരുപറഞ്ഞുതു മോത്തുകൊണ്ടു 

ബാലപ്പബോധകരണായ മണിപ്പവാളൈ- 
രക്തം മയാല്പ ഫൃദയേന കണക്കുസാരം. 

ഒന്നിന്െറ കീഴ്മേലു മിടങ്ങഴികാതം 

കഴഞ്ചു” കാലമ്ഥ ത്രൈരാശികവും 

പൊന്നും മരവും ചൊരിഞ്ഞു ചൊരി- 

നെല്ലൂളക്ക കേളവടെയും. 

സമംലിതാദികളുഭയം 

മിച്ചാരവുംപിന്നെ വട്ടവും വിട്ടം 

വില്ലം ഞാണും നിലവും 

വിലോമമങ്ങിഷ്ടകമാ വും ചൊല്ലാം. 1 

ഒന്നിന്െറ കീഴുള്ള തൂ”, മേലുള്ള തു്, ഇടങ്ങഴി, കാതം, കഴഞ്ചു", 

കാലം, ത്രൈരാശികം, പൊന്ന്, മരം, ചൊരിഞ്ഞനെല്ലു്, കെളുവടവ 
സമംലിതം. ആദിശബ്ദുംകൊണ്ടു വ പവകലിതം, മിച്ചവാരം, വട്ട വിട്ടം, 

ചാവം, ജ്യ്യാവ, നിലം, വിലോമമ്രിയ, ഇഷ്ട്കമ്മം ഇവകളുടെ കണക്കു 
കറം ചൊല്ലുന്നു. 

ക്രട്ടുക കളുക ഗുണിക്കു 

ഫരിക്കത്ഥാ വഗ്ലമങ്ങതിന്മൂലം 

പലവും ഘനമുലവുമിവ 

ചില്ലാനങ്ങറംക്കുമുണ്ട്: ചൊല്ലീ. 

ര 
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ക്രട്ടുക, കളക, ഗുണിക്ക, ഹരിക്കു, വശഗ്ലിക്ക, മൂലിക്ക, ഘനിക്ക 
ഘനമൂലം ഇതെട്ടും ചില്ലാനങ്ങറാക്കു മുണ്ടെന്നറിക. 

1 വതിരണുവെന്നാദിയിലാ- 

മമ്പത്തൊന്നതുകഠംകൊണ്ടു തലവരവാം. 

തലവരവിരിപത്തൊന്നാം 

തിമിരമ ഇരിപത്തിരണ്ടതണുവല്ലോ. [ 

ഒന്നിന്െറ കീഴിലുള്ള കണക്കുകഠം ചൊല്ലുന്നു. ആദിയില് ചതി 

രണു. അതു” അമ്പത്തൊന്നുക്രടിയതു” തലവരവ. അതു” ഇരിപ 

ത്തൊന്നു ക്രടിയതു” തിമിരിമ. അതു ഇരിപത്തിരണ്ടുക്രടിയാല് അണു. 

ഇങ്ങിനെ പേര്. 

അണുവിരിപത്തൊന്നിമ്മി- 

യതിരിപത്തൊന്നുകൊണ്ടു കീഴ്മുന്തിരിക 

കീഴ“മുന്തിരികഠം നാലാം 

കീഴ്കാണിയവററനാലു” കീഗ്ലാവാം. 7 

ഇരിപത്തൊന്നണു ശ്രടിയാല് ഇമ്മി. ഇമ്മി ഇരിപത്തൊന്നു 

ശ്രടിയാല് കീഴമുന്തിരിക. കീഴ് മുന്തിരിക നാലുശ്രടിയാല് കീഴ്ലാണി. 

കീഴ്കാണി നാലുമ്രടിയത് കീഴ്മാവ്്. 

കീറ്റാവഞ്ചിന്നുകീഴ്ലാല- 

ലക്കാല് നാലിന്നു മേല്മുന്തിരിക. 

മേല്മുന്തിരികുകറം നാലാം കാണി- 

യതും നാലുക്രടി മാവൊന്നാം ടട 

കീറ്റാവഞ്ഞുക്രടിയതു കീഴ്ക്കാല്. കീഴ്സാല് നാലുമ്രടിയതു മേല് 

മുന്തിരിക. മേല്മുന്തിരികഠം നാലുക്രടിയതു കാണി. കാണി നാലു 

്രടിയതു ഒരു മാവ്. 
ി 

1 കണക്കുസാരം ഇവിടെനിന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്ത്ിയ പുസ്തക 

ത്തില് അഞ്ചാറംദ്ര്രോകം ഉത്തരാദ്ധം മുതല്ലെം കാണുന്നുള്ളൂ. ഈ ദ്റ്ലോക 

അറംകൊണ്ടു" (തആവമുതല്) കാണിക്കന്ന കണക്കിന്െറ പട്ടിക പ്രസി 

ദ്ധീകൃതമായ പുസ്ലകത്തില് 1-0൦ ഭാഗ്ൃത്തില് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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മാവിരിപതിനൊന്നായ് വരു- 

മൊന്നുതുടങ്ങിട്ടുപിന്നെ മേല്പട്ടു. 

മുന്നേസ്ഥാനം മുൃതലായ് 

പിന്നേവപതിന്മടങ്ങവററിനിനി. ൭) 

ഇരിപതു മാവുക്രടിയത് ഒന്നു. പിന്നെ മുന്പിലെ സ്ഥാനത്തിന്നു 

പിന്നേത്തെ സ്ഥാനം പതിന്മടങ്ങായിരിക്കും. ഇനി ഒന്നിന്െറ മേലുള്ള. 

കണക്കുകഠം ലൊല്ലുന്നു. 

ഒന്നും പത്തും ൬തൂറോടായിര പതിനായിരങ്ങളും പിന്നെ 
തൃറായിരമങ്ങൊരു പതുത്തറായിരമെന്നിതേഴുമൊരുവകയാം. 10. 

1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 10000000 ഇവയ്യ്യേം 
ഒരുവക. 

1 കോടി മഹാകോടിതഥാശംഖം പൃകല്പവും മഹഫാകല്ലം 
ധൂളിമഹാധൂളിജലം പിന്നെ മഹാവെള്ള വും പരാദ്ധഞ്ച. 11 

കോടി, മഹാകോടി, ശംഖ്, പൂവു”, കല്പം, മഹാകല്ലം, ധൂളി, 
മഹാധൂളി, വെള്ളം, മഹാവെള്ളം, പരാദ്ാം ഇങ്ങിനെ പത്തുന്തൂറായിരി 
ത്തിന്നു മേല്പട്ടു പതിനൊന്നു സ്ഥാനം. രണ്ടു വഹയുംക്രടി പതി 
നെട്ടുസ്ഥാനം. പരാദ്ധത്തില്നിന്നു മേല്പ്പൂട്ട സംഖ്യയും സ്ഥാനവും ഇല്ല. 
ഇവ ഒന്നിന്െറ മേലും കീഴും ഉള്ള കണക്കുകറം, ഇനി ഇടങ്ങഴിയുടെ 
കണക്കു ചൊല്ലുന്നു. 

4 മുന്തുററവപതുനെല്പിന്മണികൊണ്ടെതു 
ചവഴതഞ്ചിന് ആഴക്കാം. 

1 ഒന്നാം പുസ്തകത്തിലേ കണക്കിന്നും, ഇതിന്നും തമ്മില് സ്വല്പം 
 വൃത്യ്ാസം കാണാം. ശംഖ്, മഹാശംഖ്, ൨൭൮), മഹാചൂവ്വ”, കല്പം, 
മഹാകല്പം. ഇങ്ങിനെ ഓരോന്നിന്നും ഈരണ്ടു വിഭാഗം ആദ  ത്തതി 
ലുണ്ട് . 

4 € ഏകശതം... 77 തുടങ്ങിയറ്ടേ്രോകങ്ങറം ഇതിലില്ല. 
ഈ ദ്ല്ദരോകത്താല് പറയുന്ന കണക്കിന് പട്ടികയും മുന് പുസ്തക 

ത്തില് നാലാംഭാ ഗത്തില് കാണി ച്പിട്ടുണ്ട്. 
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. ആഴക്കെട്ടിനുപിന്നെ ചെവനാഴി 

ഇടങ്ങഴിക്കു നാലതുമാം. . 120 

നെ൯മണി മുന്തൂററവപതുകൊണ്ടതിന് ചവടയെന്നു പേര്. 

ചവട അഞ്മുകൊണങ്ടതു ആജിക്ക്. ആഖഴക്കെട്ടുകൊണ്ടതു നാഴി. നാഴി 

നാലുകൊണ്ടതു ഇടങ്ങഴി. 

രണ്ടേകാല്വിരല് കണ്ടായ- 

ഞ്ചരവിരല് നിളമുള്ള പാലവൃയമായ് 

ഉണ്ടാകുന്നതിടങ്ങഴി 

ഇരുപതുക്രടിട്ടതമ്പോടൊരുപൊതിയാം. [0 

രണ്ടേകാല് വിരല് കണ്ടായി നടുവിലെപ്പ്പാലം അഞ്ചരവിരലു" 

നിളമായും ഉണ്ടാകുന്നതു ഇടങ്ങഴി. ഇതിനു നരായമെന്നും പേരുണ്ട്. 

ഇടങ്ങഴി ഇരിപതുൂടിയതു പൊതിയെന്നു ലൊല്ലന്നു. 

ചെവനാഴികളിവനാലാം പ്രസ്ഥ 

മതുനാലുകൊണ്ടതാഡകമാം 

നാലാഡ്ഥകമതും ദ്രോണം 

ദ്രോണം പതിനാവക്രടിയതു ഖാരി 14 

മുമ്പെ ചൊല്ലിയ നാഴി നാലുക്രടിയതു പ്രസ്ഥം. പ്രസ്ഥമെന്നിട 

ഞ്ങഴി. പ്രസ്ഥം നാലുമ്രടിയതു ആഡകം. ആഡകം നാലുക്രടിയതു" 

ദ്രോണം. ദ്രോണം പതിനാവമ്രടിയതിനു് ഖാരിയെന്നു പേര്, 

കണ്ടും നിളവുമെടവുമൊരി- 

ക്കോലാക്കിട്ട്” തിത്ത പാത്രത്തില് 

കൊള്ളുന്നതു ഖാരിതി 

പണ്ടുള്ളോര് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട പേരിട്ടാര്. 10 

ഒരിക്കോല് നിളവും ഒരിക്കോലിടവും ഒരിക്കോല് കണ്ടുമായി 

അളപ്പ്ാ൯ തിഅ തിനു ഖാരിയെന്നു ചൊല്ലുന്നു. 
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1" ചെവനാഴികളിരുനാലിനു 

പാത്്മകാണ്കിലൊരുകവണി. 

ക൨ണികഠാംരണ്ടു ! പതക്കാമതു 

രണ്ടിനുത്ൂണി മൂന്നതും കലമാം. 10 

എണ്ണാഴികൊണ്ടതു ക൨ണി. ക൨ണി രണ്ടുകൊണ്ടതു” പതക്ക 

പതക്ക രണ്ടുദകോണ്ടത് തൂണി. തൂണി മൂന്നുകൊണ്ടത്ര്” കലം. ദേശ 

അങംതോവം ഭേദമായിട്ടുമുണ്ടു്. 

$ എളകളി൯കനമൊരു നെല്പിടയാകം 

തോരയെന്നു പേരതിന് 

തോരയതെടിനു വിരലാം 

വിരലതു മു്വെട്ടിനാല് മുഴക്കോലാം. 1? 

കൊച്ചയിലടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എള്മി൯മണി എട്ടിനെറ കനം 

ഒരു നെല്ലിട. അതിന് തോര എന്നുപേര്. തോര എട്ടുധ്രടിയതുു് 

ഒരു വിരല്. വിരലിരിപത്തുനാല ക്രടിയതു മൊഴിക്കോല്. 

അക്കോല് നാലൊരുദണ്ഡാ- 

മതുരണ്ടായിരമളന്നു ക്രവിടാം 

ശ്രവിടതു നാലിന്നൊരു യൊജനയാം 

കാതമെന്ന പേരതിന്. [പ 

മുഴക്കോല് നാലുക്രടിയതു് ഒരു ദണ്ഡം. ദണ്ഡം രണ്ടായിരം 

ര്രടിയതു ഒരു ദ്രവിട. ശരവിട നാലുക്രടിയതു ഒരു യോജന. കാതമെന്നും 

ചൊല്ലും. വിരലും കോലും പലപ്വ മാരമുള്ളതു” തച്ചുശാസ്രത്തില് 

ചൊല്ലും. 

" പതിനാലാം ദ്രോകംകൊണ്ടും, ഈ ദ്ര്രോകംകൊണ്ടും കാണി 

ക്കുന്ന പടികകഠം, മുന് പുസ്തകത്തില്, നാലു” അഞ്ചു” ഭാഗങ്ങളില് 

വ പൃക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. 

: പതക്കം എന്നാണു് കണക്കുസാരം ഒന്നാം പുസ്തകത്തില് പറ 

യുന്നത്. 
₹ ഈ ദ്്രോകങ്ങറംകൊണ്ടു്” വ്യക്തമാക്കുന്ന പട്ടിക ഒന്നാം പുസ്സ 

കത്തില് ആറാം ഭാഗത്തിലുണ്ടു്. 
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നിളവുമിടവുമൊരിക്കോലാകി- 

ലതാം കോപ്പലം തഥൈവപുനഃ 

കനവുമൊരിക്കോലാകില് പേര 

പറയാം ഖാരി കണ്ടി കോല്ക്കനവും. [1 

നീളവും ഇടവും ഒരിക്കോലായതു ഖാരി. ഒരിക്കോല് സമച്ചത്രര 

മായ മരത്തിനു കണ്ടിയെന്നു പേര്. കഴിക്ക, പടുക്ക ഇവററിന്നുകോല് 
ക്കനമെന്നുപേര. 

1 ഒരു നെല്പിന്മണി വീശതുത്കക്കം 
നെല്നാലുക്രടിയതൊരു കുന്നി 
മഞ്ചാടിക്കതു രണ്ടാം 

മഞ്ചാടികറം രണ്ടുകൊണ്ടു പണമിടയാം. ശ് [ 

നെന്മണി വീശത്ത്രക്കം. നാലു നെന്മണി ശ്രടിയതു ഒരു കുന്നി. 
കുന്നിരണ്ടുക്രടിയാല് മഞ്ചാടി. മഞ്ചാടി രണ്ടിനു ഒരു പഞണത്ത്തക്കം: 

പണമിട പത്തിനു പൊന്നാ- 

മതുതന്നെ താന് കഴഞ്ചിന്നും. 

ഒമഷധശാസ്്രര പണമിട 

ഒന്നേകാല് ക്രടടമാകിലൊരുകാണം. | 

പത്തു പണമിട ഒരു പൊന്നു. പത്തു പണമിടതന്നെ ഒരു 

കഴഞ്ച്. ഓഷധശാസ്രത്തില് ഒന്നേകാല് പണമിടക്ക് ഒരു കാണ 

മെന്നുപേ൪. 

കാണം പത്തിനു പണമിട പന്ത്രണ്ടര 

ഓഷധേകഴ്ഞ്ചിതുതാന്൯ 

അതു മുന്നിനു കാല്പലമാ- 

മക്ഷം കഷം തഥൈവവിച്ചുമതാം. വ 

ി [8 

പത്തകാണം ഒരു കഴഞ്ച്. അക്കഴഞ്ച് മൂന്ന് കാരുപ്പലം. 

കാല്പലത്തിന്ന അക്ഷമെന്നും കഷമെന്നും വിപ്പുവെന്നും പേര. ഇത് 
വവ 

വൈദ ശാസ്രൂത്തില്. 

1" ഈ പട്ടിക ഒന്നാം പുസ്തകത്തില് ഏഴാം ഭാഗത്തിലുണ്ടു ” 
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അവപതു പണമിട കഷം 

കഷം നാലിന്നു പലമൊന്നാ 

“ അതിഹതുലാത്തിനുത്തറാം 
നിറയതിരിപതിന്നു പാരവുമാം. 26 

അവപതു പണത്ത്കക്കത്തിന്നു കാരുപ്പ്പലം. അതിനു കഷമെന്നു 

പേര്. ' കഷം നാലു പലം. (പലം) തൂറിനു ഒരു തുലാം. അതിനു നിറ 

യെന്നു പേരുണ്ടു്. നിറ ഇരിപതു ശ്രടിയതന്നു പാരമെന്നുപേര്. 

ഇരുന്തൂററമ്പതു പണമിട 
കോഴിക്കോടല്ധാമല്ലോ 

കോളമക്കലിരുതതററിരുപത്തഞ്ചാം 

പണമിട കോലിനു പാലയമക്കകെ. ക; 24 

കോഴിക്കോടന് കോല് ഇരുന്തററമ്ഖത് പണത്തക്കം. കോള 

൧൭൫൭ല് കോല് ന്തൂററിനാല്പതു പണത്ത്കക്കം. 1" പാലയൂര്കോല് ഇരു 

തൂററിരുപത്തഞ്ച പഞണത്ത്കക്കം. ഇങ്ങിനെ ദേശ ഭേദങ്ങളു മായുണ്ടു് . 

 വിപ്പ്ാറിനു വിനനാഴിക 

വിനാഡ്മികളവപതുക്രടി നാഴികയാം. 

നാഴികയവപതു ക്രദീട്ടൊരുനാള- 

തുരണ്ടുദിപ്പിനിടയല്ലോ. 0 

ത്ത വീപ്പ്ിനു ഒരു വിനാഴിക. വിനാഴിക അവപതിന്നു ഒരു 

ഒരു നാഴിക. അവുപതു നാഴികക്കു ഒരു നാം. അതു ഉദയം തൂടങ്ങി 

പിററനാളൂദയത്തിന്നിട. 

നാളതു മുന്തൂററവപതു 
ക്രടിയതൊരാണ്ടട് കേഠംക്ക മനുജനാം 

അത്ത് ദേവകഠം നാളെന്നാം 

അത്ര്മുപ്പതുകൊണ്ടതവക്ക മാസവയമാം. (0 

₹ പാലയയൂര്കോല്ക്ക് 210 പണത്തരക്കം എന്ന് കണദഭദസാരം 
ഒന്നാം പുസ്തകത്തില് 9-൦ ഭാഗത്തില് കാണുന്നു. 

4 ഈ ശ്ലോകങ്ങറംകൊണ്ടു” കാണിക്കുന്ന നീണ്ട പട്ടിക ഒന്നാം 
പുസ്തകം ഒമ്പതാം ഭാഗത്തിലുണ്ടു്. 
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ദിവസാ മുന്നതൂററവപതുകൊണ്ടതു മനുക്ക രര ഒരാണ്ട്. അതു 
ദേവകറഠംക്ക് ഒരു ദിവസം. ആ ദിവസം മുപ്പതു ക്രടിയതു ദേവകഠാക്കു 
ഒരു മാസാ. 

1" ആണ്ടങ്ങതിനിരാറാമതു 
മെട്ത്്ററാവകൊണ്ടു കൃതയുഗമാം. 

ആആ൭൮൬ററാണ്ടിനു ത്രേതായുഗ- 
മായിടുന്ത കേഠംക്കസഖേ 7 

ദേവകളുടെ മാസം പന്ത്രണ്ടിന്നു അവക്ക്” ഒരാണ്ടു. ആ ആണ്ടു 
നാലായിരെണ്ത്സു ൮ കൃതയുഗം. മുധ്യായിരത്ത൨൬൨൮ ത്രേതായുഗം. 

ി 

നാലുന്ത്രററാണ്ടല്ലോ ദ്വാപര- 

മതിലദ്ധാമോക്ക കലിയുഗവും 

നാലും്രടിചന്തീരായിരമാണ്ടാ 

മതേ ചത്ുയ്യ, ഗമാം. പ 

ദേവവഷം രണ്ടായിരത്തി നാത്തറിന് ദ്വാപരയുഗം. ആയിര 

ത്തിരുത്തറാണ്ടു കലിയുഗം. നാലുംക്രടി ദേവവഷം പന്തിരായിരം ചതു 

നു ഗമെന്നറിക. 

ആയിരമായ ചതുയയഗമൊരു 

പകലാകുംവിധിക്കു കല്പമത്ര് 

ഒരു കല്പത്തില് മനുക്കളു. മീരേ 
ുണ്ടായ് ക്രമേണ വാണൊഴിയും. 99) 

1 ശ്ലോക പഴിച്ച് രിക്കുന്നു ഇങ്ങ് ,നെയാക്കാം. 

ആണ്ടങ്ങതിനീരാറാമതു- 

നാല്പത്തെണ്ണ്സുവകൊണ്ടു കൃതയുഗമാം. 

മുപ്പുത്താവ തററാണ്ടിനു ത്രേതാ- 

യുഗമായിടുന്നു കേഠംക്സെഖേ ! 

ഇരുപത്തെട്ടം സ്വല്പം പിഴച്ചിട്ടുണ്ട്. 



പ ടറയനതത്നനുത്തന്തന്തത്ത്നു 

അത്്തസ്ത 

അത്തി 

[ര ശം ൩ ൫ 

ത്ന ന് 

[ 
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ആയിരം ചതു വൃഗമായാല് ബ്രഹ്മാവിന്നു ഒരു പകലാകും. 

അതിന്നു കല്പമെന്നു പേരുണ്ടു്, അക്കല്ത്തില് പതിനാലു മനുപ്പട്ടം 

കഴിയ്യും, 

പിമ്പു” ചതുയ, ഗമായിര- 

മാകുമ്ധോളതു വിധിയ്യു,, രാവൊന്നാം 

പ്രളയംപോലക്കാലം 

വെള്ള വൃമിരുളെന്നിയൊന്നുമില്പപ്പ്യോഠം ॥ 

പിന്നേയും ആയിരം ചതുന്യഗംക്രടിയതു ബൃഹ്മ്വിന്നു ഒരു രാത്രി. 

അപ്പോം പ്രളയവും ഇരുട്ടും വെള്ള വുമല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല. 

മാസവുയമാണ്ടുമിവണ്ണം കണ്ടൊരു 

തൃററാണ്ടു ചെന്ന കാലത്തു 

വിധിയന്നുമുണ്ടാം പ്രളയം 

പറയ്യന്നോര് മുനികളിങ്ങിനെ പലരും. 1 

രണ്ടായിരം ചത്ുയ്യഗം ക്രടിയനാഠംമപ്പുതിന്നു ഒരുമാസം. അതു 

പന്ത്രണ്ടിന്നു ഒരു വഹ. അങ്ങിനെ നൃവവഷമാകമ്പോറം ബ്രഹ്മപ്പളയം. 

ഒന്നിന്െറ കേളിരിപതാലൊരുഭാഗമാകും 

മാവത്രകേളരമ നാല്പ്പുതിലേകഭാഗം 

ഏവംച കാണി മൃതലായണുവോളവുംതല് 
കീഴിന്നുമുക്കൊരു കണക്കുകളോത്്മചേക്ാം. 4 

ഒന്നിന്െറ ഇരിപതാലൊന്നു ഒരു മാവ്, നാല്ൃതാലൊന്നു അരമ. 
ഇവണ്സം കാണി അരക്കാണി മുതല് കിഴ്സുട്ട് ചതുരണുവോളം കണക്കു 

നോക്കിക്കൊറംക. 

പ്രമാണത്തെ തമ്മ യെന്നും 

ഫലത്തെ പിക്ള യെന്നുമാം 

ഇമ്ലുയെ പെവവാളെന്നും 

ചൊല്ലം ത്രൈരാശികേ വിധൌ. 39 

ഇനി ത്രൈരാശികം കണക്കു ലൊല്ലുന്നു. മുന്നുരാശിയാകകൊണ്ടു 
ത്രൈരാശികമെന്നുപേര. അതില് ലിീലാവതിഡില് വ്മാണമെന്നും 
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ഫലമെന്നും ഇല്ലുയെന്നും പറയുന്നതിന്നു ഇവിടെ തള്ള. എന്നും 
പിള്ള യെന്നും പെവുവാളെന്നും പറയുന്നു. 

മുന്പില്ലചൊല്ലിയ തള്ള യു- 

മന്തേചൊല്ലന്നസംഖ്യപെവുവാളം 

വകയിവരണ്ടുമതൊന്നാം 

വേറേവക പിള്ള ചൊല്വതും നടുവില്. 94 

ത്രൈരാശികത്തില് മമ്പില് ചൊല്ലുന്ന സംഖ്യക്ക് പെവുവാ 
ളെന്നു പേര. ഇവ രണ്ടും ഒരു വകയായിരിക്കും. നടുവെ ചൊല്ലുന്ന 
സാ്ൃക്ക്' പിള്ള എന്നുപേര്. അതുവേറൊരു വകയായിരിക്കും. 4, 5, 8 
ഇങ്ങിനെ മൂന്നു രാശിയാകുമ്ധോറം, നാലു” തള്ള, അഞ്ച് പിള്ള, മുന്നു 
പെവുവാഠം. 

' പെവവാളതിനെക്കൊണ്ടു 

പെരുക്കീട്ടഥഥ പിള്ളയെ 

തങ്ള കൊണ്ടു ഹരിക്കുമ്പോഠം 

ത്രൈരാശിക ഫലം വരും. 90 

പെവുവാള കൊണ്ടു പിള്ളയെ പെരുക്കി അതിനെ തള്ള കൊണ്ടു 

ഹരിക്കുമ്പോഠറം ത്രൈരാശികത്തിന്െറ ഫലംവരും. ഇതിനു ഉദാഹ 

രണാം ലൊല്ലുന്നു. 

ചന്ദനമെട്ടപണത്തിനു 

പലമിരുപത്തിനാലു കിട്ടീടില് 

അഞ്ചു പണത്തിനു ചന്ദന- 

മെത്രപലം കിട്ടുമെന്നു ചൊന്നാലും. (0 

എട്ടുപണത്തിനന്നു ഇരുപത്തിനാലുപലം ചന്ദനമെമ്മില് അഞ്ചു 

പണത്തിന്നു എത്രപലം ചന്ദനം എന്നു ചോദ്യം തമള്ളയാകുന്ന എട്ടും 

പെവവാളാകുന്ന അഞ്ചും പണമാകകൊണ്ടു തള്ള യും പെവുവാള്യം ഒരു 

വക. പിള്മയാകന്ന ചന്ദനം വേറെ ഒരുവകയായി. ഇവിടെ പെറു 

വാളാകന്ന അഞ്ചിനെക്കൊണ്ടു പിള്ളയാകന്ന ഇരിപത്തിനാലിനെ 

പെരുക്കിയാല് 190. അതിനെ തമളയാകുന്ന എട്ടുകൊണ്ടു ഹരി 
ടി 

ച്യാല് വരുന്ന ഫലം 12. അപ്പ്പോഠം പതിനഞ്ചുപലം ചന്ദനം കട്ടു 
നി 

മെന്നു ചൊൽക, 
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ചെമ്പ മുപ്പതു പലത്തിനാ൨ര- 

ണ്ടുണ്ടെടോപണമിവണ്ണമാകിലോ 

അമ്പതുണ്ടു പലമെമ്ംി 

ച്ചെമ്വിനെത്ര പണമായ്ത്കുരുംസഖേ ! 07 

മുപ്പുതു പലംചെയ്വിന്നു പന്ത്രണ്ടുപണം വിലയാകുമ്വോഠം അമ്ഖ 

തൃപലം ചെവ്ധിന്നു എത്ര പണമെന്നു ചോദ്യം. ഇവിടെ തള്ളയും 

പെറ്വാളും പലമായിട്ടു ഒരുവക. പിള്ള പണമായിട്ടു വേറൊരുവക 

ഇപ്പകാരം ത്രൈരാശികം, പഞ്ചരാശികം മുതലൊക്കയ്മചം വക കണ്ടു 

കൊള്ള. പെവവാളകുന്ന അവധ്ഖതുകൊണ്ടു് പിള്ളയാകുന്ന പന്ത്ര 

ണ്ടിനെ പെരുക്കിയാല് 600. അതിനെ തള്ള യാകുന്ന മുപ്പുതുകൊണ്ടു 

ഹരി ല്വാല് ഫലം 20. അപ്പ്ോഠം മ്പൂതു പലത്തിനു പന്ത്രണ്ടുപണം 

വിലയാകമ്പോറം അമ്ഖതു പണത്തിന്നു ഇരുപതുപലം കിട്ടുമെന്നു 

ചൊൽക. 

നാലുകാശിന്നു തകരം 

അഞ്ചുകാശിട കിട്ടുകില് 

മുന്നു കാശിന്നു തകരം 

എത്രകിട്ടുന്നു ചൊല്ലക. 98 

ഇവിടെ പെവവാളാകുന്ന മുന്നിനെക്കൊണ്ടു” പിള്ളയാകുന്ന 

അഞ്ചിനെ പെരുക്കിയാല് 10. അതിനെ തമള്ളയാകുന്ന നാലിനെ 

ക്കൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് ഫലം 934. അപ്പ്യോഠം മൂന്നേമുക്കാല് കാശിട 

കിട്ടുമെന്നുവന്നു. 

പത്തമ്പുകൊണ്ടു രഘ്യനാഥനൊരിക്കലേവ- 

നെത്തുന്നരക്കര൨തൃറിനെ വെന്നുതാകില് 

പത്തൊമ്പതമ്വൊരുമയോടൊരുനേരമെയ്കാല് 

ചാകന്നിതപ്പൊഴുതിലെത്ര സഖേവദാശ്ു. 0) 

1 പണമെമം 7? എന്നു കഴിഞ്ഞു” ഓലയില് കാണുന്നില്ല... 
 പണമെങ്കിലൊന്നിന- ?? എന്നു” ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തില് 14-ഠം 
പേജില് ഉള്ള തുപോലെ ചേക്താം. 
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ഇവിടെ പത്തൊമ്പതാകുന്ന പെവുവാളെക്കൊണ്ടു പിള്ളയാകന്ന 

ആറത്തറിനെ പെരുക്കിയാല് 11400. അതിനെ തള്ള യാകുന്ന പത്ത 

നെക്കൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് 1140. 

ഇനി ചില്ലാനം ക്രട്ടീട്ടുളളതിനെ ചൊല്ലന്നു 

ചില്പാനം പെവവാഠാക്കുതള്ള യിവര 

ണ്ടാലൊന്നിനുണ്ടാകിലും 

രണ്ടിന്നും വരുമാകിലും ചെറിയ- 

ചിപ്പാനത്തിനോടൊപ്പുമാം 

വണ്ണംകണ്ടിവരണ്ടിലേ മുഴുവനും 

ചില്പാനമാക്കിടെടോ 

പിള്ള ക്കെങ്കിലതികങ്കലുള്ള മുിവന് 

ചില്ലാനമായാല്മതി. 400 

തള്ള, പിള്ള രണ്ടാലൊന്നിനു മുക്കാല്, അര തുടങ്ങീട്ടുള്ള 
ചില്ലാനമുണ്ടാകില് രണ്ടിനേയും ചലില്ലാനമാക്കേണം. രണ്ടിനുമുണ്ടാ 
കില് രണ്ടിലും ചെറിയ ചില്ലാനമേത് അതിനോടൊപ്പ്റിക്കണം. 

പിള്ളക്കു ചില്പാനമുണ്ടായാല് അതിമംലെ മുഴവന് ചില്ലാനമാക്കിയാല് 
മതി. 

കര്പ്പൂരം പലമേഴ്രക്കു പണമഞ്ചെന്നാല് പറഞ്ഞീടെടോ 

മുപ്പത്താവപലത്തിനെത്ര പണമെന്നമ്പോടു ധന്പ്യോദവാന്, 

കസ്തൂരീപലമെട്ടിനിന്നു പണമുണ്ടവ്വത്തുരണ്ടെമിലോ 
പത്തേകാല് പണമുള്ള തിന്നു പണവുംലൊല്ലീടട കല്യാണമായ്. 

ചില്ലാനങ്ങറംക്കുള്ള ഉദാഫരണങ്ങറം ചൊല്ലുന്നു. ഏഴരപ്പലം 
കര്വ്റ്രൂരത്തിന്നു അഞ്മുപണം വിലയാകില് മുപ്പുത്താവപലം കര്പ്പൂര 

ത്തിന്നു എത്രപണം കിട്ടുമെന്നു ചോദ്യം. എട്ടുപലം കസ് രൂരിക്കു" 

അമ്പത്തിരണ്ടുപണം വില എധില് പത്തേകാല്പലം കസ്തൂരിക്ക്” 

എത്രപണമെന്നും. മുമ്പില് ചോദിച്ച തള്ളക്ക് ചില്ലാനമുണ്ടാകയാല് 

തമുമയിലേയും പെവവവാളിലേയും മുഴ്്വനൊക്കെ ചില്ലാനമാക്കണം. തള്ള. 

യിലെ മു്വനാകുന്ന എഴിനെ ചില്ലാനമാകുന്ന അരരയോടു സമമാക്കു 

വാന് എരടിച്ചാല് 17. ഏഴും അരയായ് ചമതഞ്ഞതു”. അതില് ചില്ല 
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നമാകന്ന അരയും ്രടിയാല് 17. അതു തള്ള യാകുന്നത്ര്. പെവവാളാ 

' കുന്ന മുപ്പത്താറിനെ അരയാക്കില് 72. അതുകൊണ്ടു പിളളയാകുന്ന 

അഞ്ചിനെ പെരുക്കിയാല് 900. അതിനെ തള്ള യാകുന്ന പതിനഞ്ചു 

കൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് ഫവം 21, അപ്പ്യോറം ഇരിപത്തിനാലുപണം കിട്ടും. 
പിന്നെ കസ് രൂരിക്ക് പെവവാഠംക്ക് ചില്ലാന: കാലുണ്ടാകയാല് പെ൨ 

വാളം തമൂളയും കാലാക്കണം. അപ്പോം പെ൮൮. ളിലെ പത്തിനേയും 

കാലാക്കി ചില്പാനമായ കാലും ക്രട്ടിയാല് 411. തള്ളയാകുന്ന എടിനെ 
കാലാക്കിയാല് 8.2. പെവുവാളാകുന്നു നാല്പത്തൊന്നുകൊണ്ടു പിമള്മുയാ 
കുന്ന അമ്പത്തിരണ്ടിനെ പെരുക്കിയാല് 91329. അതിനെ തമള്ളയാ 

കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടില് കിഴിച്ചാല് 00%. അതു ചോദ ) ത്തിന്നു ഉത്തരമാ 

കുന്ന ഫലം. 

പതിനാവപഞത്തിന്നഞ്ങൊമ്പതേകാല്പലം സഖേ 

കങ്കമംകിട്ടുമെന്നാകില് പണമെണ്പതിനെത്രയാം ? 12 

പതിനാവപണത്തിന്നു ഒ്വതേകാല് പലം ക്കമമെധ്ധില് എന് 
പതുപണത്തിന്നു എത്രപലം കങ്കമം കിട്ടുമെന്നു”. ഇവിടെ പിള്ള ക്ക 
ചില്ലാനമുണ്ടാകകൊണ്ടു പിള്ള യിലെ മുഴ്വനാകുന്ന ഒ്ഖതിടെ ചില്പാന 
മായ കാലോടു സമമാകുവാന് ഒമ്പത'നെ നാലില് പെരുക്കിയാല് 36. 
ഒമ്പതും കാലായ് ചമഞ്ഞു. അതില് ചില്ലാനമാകുന്ന കാല് ക്രടിയാല് 
87. അതിനെ പെവവാമാകന്ന എണ്പതുകൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് 
2000. അതിനെ തള്ളയാകുന്ന പതിനാറില് കഴിച്ചാല് 185. 
ഒക്കെയും കാലാകയാല് അതിനെ നാലില് കിഴിച്ചാല് ഫലം 464. 

ഇതു 

മൂന്നേകാല് പണത്തിന്നുവെള്ളോടുപലമേഴരയെസനാല് 
പണത്തിനാറേകാല്ക്കെത്രയുണ്ടാ്്രും പലം. 1) 

ഇവിടെ മൂന്നിന്നും ചില്പാനമണ്ട്. തള്ളയിലേയും പെവുവവാളി 
ലേയും ചില്ലാനങ്ങളില് പെവവാളിലെ ചെറിയ ചില്ലാനത്തോടു പെ 
വാളേയും തള്ളയേയും-ഒപ്പ ക്കുവാന് ഒക്കെയും കാലാക്കിയാല് ത്തകൂള 10 
പെവുവാള് 25. പിന്നെ ചില്ലാനമരയാകകൊണ്ടു പിള്ള യ്യെ മുഴുവന് 
അരയാക്കിയാല് 17. പിന്നെ പെരവാളാകുന്ന ഇരുപത്തഞുകൊണ്ട 
പിള്ളയാകുന്ന പതിനഞ്ചിനെ പെരുക്കിയാഎ 97. ഇതിനെ തളള 
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യാകുന്ന പതിനഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് 9. പിള്ളയെ അരയില് പെര 
ക്കിയതാകകൊണ്ടു അദ്ധിച്ചാല് ഫലം 13. പിള്ളയെ ഏതു ചില്ലാന 

ത്തില് പെരുക്കുന്നുവോ ഫരിച്ചുവന്നാല് ത്ത ചില്ലാനത്തില് കിഴിച്ചു 

കൊളേള ണം. 

ആവരണ്ടിനിഹ ജിവിതപ്പുണം 

മുവ്വതതമളവനു പത്തുതിങ്ങളും 

ആവനാളുമിഹനില്ല്ടിലെത്രയു- 

ണ്ടെനുചൊല്കപണമങ്ങ നല്കവാന്. 14 

ഇവിടെ പെവവവാഠംക്കു ദിവസമാകുന്ന ചില്ലാനമുണ്ടാകയാല് 

പെരവാളുടെ പത്തു മാസത്തേയും തള്ളയിലെ രണ്ടു്” ആണ്ടിനേയും 

ദിവസമാക്കി പെവവാളുടെ ദിീവസമാകുന്ന മുന്തൂറവപതുകൊണ്ട 

പിള്ളയാകുന്ന മുപ്പതിനെ പെരുക്കിയാല് 9180. അതിനെത്തള്ള യുടെ 

ദിവസമാകന്ന എഴുനൂററിരുപതില് കിഴിച്ചാല് ഫലം 13 പണം 

കൊടുക്കാമെന്നു ചൊല്ലുക. 

പണം മുപ്പുതിനോരാണ്ട് വേലചെയ്യേണ്ട ചേവകന് 

പണമെണ്പതു വാങ്ങീടില് പചേലചെയ്യേണ്ടതെത്രനാഠം? 40 

പെവവാളാകന്ന എണ്പതുകൊണ്ടു പിള്ള യാകുന്ന ഒരാണ്ടിനെ 

പെരുക്കിയാല് 80. അതിനെത്തളളയാകുന്ന മുപ്പതില് കിഴിച്ചാല് 

ശേഷം 9. അതിനെ ഒരാണ്ടിനെറ തിങ്ങളാകുന്ന പന്ത്രണ്ടില് പെരു 

ഗ്യാല് 940. അതിനെ തള്ള കൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് ൨. അത്ര” മാസം 

അപ്പ്യോഠം രണ്ടു് ആണ്ടും എട്ടുമാസവും വേലചെജ്യണം. 

പത്തിടങ്ങഴിനെല്ലിപ്പ്യോഠം 

കത്തിയാലരി നാലര 

എടിടങ്ങഴി കത്തുമ്പോറം 

എത്ര തണ്ഡുലമുണ്ടെടോ ു 10 

ഇവിടെ പിള്ളയെ ില്ലാനത്തോടൊപ്പിച്ചു പെവവാളൂകൊണ്ടു 

പെരുക്കി തള്ള കൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് ഫലം 7. കഴിച്ചു രണ്ടിടങ്ങഴിക്ക് 

ചവട 390. അതിനെ പത്തില് കിഴിച്ചാല് ഫലം 9൪. ഇവിടെ 
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പിള്ള യൊക്കയും അരയാകകൊണ്ടു അദ്ധിച്ചാല് .4 ഇടങ്ങഴിയും പതി 

നാ൨ ചവടും കിട്ടമെന്നറിക. 

അരിനാലരയാകമ്പോറം 

പത്തിടങ്ങഴി നെല്ലിന് 

എത്രനെല്പിഹവേണ്ടീടും 

ചൊല്ലിടൊമ്പതരിക്കെടോ. 17 

ഇവിടെ തമളളയുടെ ചില്പാനത്തോടട് തള്ളയും പെവുവാളൂ൦ 

ഒപ്പിപ്പു പൊൌവാളാകുന്ന പതിനെടിനെക്കൊണ്ടു പിമ്ള യാകുന്ന പത്തി 

നെ പെരുക്കി തള്ളയാകുന്ന ഒമ്പതില് കിഴിച്ചാല് ഇരിപതിടങ്ങഴി 

നെല്ല വേണമെന്നറിക. ഇതത്രെ ത്രൈരാശികവിധി, 

തള്ള കറം പലവകലൊല്ലം 

പെറവാളും ചൊല്ലമെത്ര പലവകയായ് 

പിള്ളയിവററിന്നൊന്നെ- 

യുമളപോല് പഞ്ചരാശികാദിക്ക്. 48 

ഇനി പഞ്ചരാശികം, സപ്ൂരാശികം മുതലായുള്ള തിന്നു ചൊല്ലുന്നു. 

പഞ്ചരാശികത്തിന്നു തള്ള യും പെ വാളും ഈരണ്ടു. സപ്ലരാശിക 

ത്തിന്നു മുമ്മൂന്ന്. ഇങ്ങിനെ നവരാശികാദികാംക്ക് ഓരോന്ന് ഏറി 

യിരിക്കും. ഇതിന്നൊക്കയും പിള്ള ഒന്നേയുള്ളൂ. 

പെവവാളായവജയെല്ലാം തങ്ങളിലേററീ- 

ടുതിനാല്ക്കിഴിപഞ്ചരാശികാദിക്ക്. 40) 

പഞ്ചരാശികം തുടങ്ങിയുള്ള തിന്ന് പെവവാമായുള്ള വയൊക്ക 

ത്തങ്ങളില് പെരുക്കി പിന്നെ തള്ള കളെ തമ്മില് പെരുക്കിയതിനെ 

ക്കൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് ഫലം വരും. 

തള്ള യുമപ്പെവവാമൂം 

പലവകയാമ്പോളവററില് വെച്ചെന്നിന 

ചില്ലാനം ഖ്രട്ടീടുകില- 

തിനോടൊപ്പിച്ചുകൊഠംമറേറവ. ര) 
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തള്ള കറംക്കെമമിലും പെറുവാളകഠാക്ക് എങ്കിലും (രണ്ടുകറംക്ക്" 
എഷ്ിലും) കാലു”, അരക്കാല് മുതലായ ചില്പാനമുണ്ടെമില് തള്ള കളും 

പെവുവാളം ചില്ലാനത്തോടൊപ്പിച്ചുകൊള്ള ണം. 

ഒരാണ്ടിന്നു പണംവത്തി-- 

ന്നെടോരണ്ടു പണം സഖേ ! 

എന്നാല് പലിശ മുധ്വാണ്ടി. 

ന്നെത്ര തൃററമ്പതിന്നുചൊല് ? 1 

പെറവാമളാകുന്ന തൃററമ്പതിനേയും മധ്യാണ്ടാകുന്ന മുന്നിനേയും 

തമ്മില് പെരുക്കിയാല് നാന്തൂററമ്പതു”. അതുകൊണ്ടു പിളള യാകുന്ന 

രണ്ടിനെ പെരുക്കിയാല് 000. പിന്നെ തളളയിലെ ഒരാണ്ടാകുന്ന ഒന്നി 

നേയും പത്തിനേയും തങ്ങളില് പെരുക്കിയതുകൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് 

ഫലം 0. 

പത്തുപണത്തുക്കത്തിനു മാറവം 

പത്ത്ായതിന്നു പതിനാറ. പണമെന്നാല് 

മാറെറാമ്പതിലമ്പതു 

തുക്കത്തിനെത്രപണമണ്ടാം. ൫9 

ഇവിടെ അമ്പതും ഒമ്പതും തമ്മില് പെരുക്കി അതുകൊണ്ടു 

പിളളള യാന്ന പതിനാറിനെ പെരുക്കി പിന്നെ പിമളകറം പത്തും 

തങ്ങളില് പെരുക്കിയതുകൊണ്ടു ഹരിപ്പു. 

ഇനി സപ്യരാശികം ചൊല്ലുന്നു :- 

നീളംമുഒം പത്തിടമുണ്ടുമുന്ന- 

പൃടഞ്ചുവിററാല് പണമെണ്പതുണ്ട് 

നീളത്തിലെട്ടുണ്ടിടമുണ്ടുരണ്ട 

പ്പട്ടാവവിററാല് പണമെത്രയുണ്ടാം. 4) 

ഇവിടെ പെവവാളാകുന്ന എട്ടും രണ്ടും ആവും തങ്ങളില് പെരു 

ഗിയാലളള 06 കൊണ്ടു പിളളയാകന്ന എന്പതിനെ പെരുക്കിയാല് 

690 അതിനെ തളളയാകുന്ന പത്തും മൂന്നും അഞ്ചും തമ്മില് പെരു 

ശഴിയാലുളമ നൂററമ്ധതുകൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് ഫലം 91 ഉം നാലു മാവും, 
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പടിനേറ നീളമെട്ടണ്ടിടമതിനുമൊളം 

രണ്ടെതെട്ടോണ്ണമിപ്പ്യോഠം 

കെട്ടിക്കാതം ചുമന്നാലിരിപതുപണമാം 

ശ്രലിയെന്നാലിദാനീിം. 

നീളംപത്തുണ്ടിടം നാലരമുളമതിനാ- 

ലഞ്മുപട്ടെടട കാത്ത 

കെട്ടിച്ചാലെത്രക്രലിപ്പുണമതിനു സഖേ 
ചൊല്ലെടോ വല്പമാകില്. ം 4, 

ഇവിടെ പെവവാമാകുന്ന പത്തും നാലരയും അഞ്ചും എട്ടും തങ്ങ 
ളില് പെരുക്കിയാലുളള. 1800 കൊണ്ടു്” പിമളയാകന്ന ഇരിപതിനെ 
പെരുക്കിയാല് 806000 അതിനെ തമളയാകന്ന എട്ടും രണ്ടും എട്ടം 
ഒന്നും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാലമള നതൂററിരുപത്തെട്ട കൊണ്ടു ഫരി 
ച്ചാല് ഫലം 281 പണമെന്നറിക. 

ഇങ്ങിനെ നവരാശി കം എകാദശരാശികം തുടങ്ങിയുള്ള തിന്നു 
തമ്ളയിലും പിളളയിലും ഓരോക്രട്ടം ഏറിവരും, മറെറാക്കെയും മുന്ധി 
ലേത്തെപ്പ്യോലെ 

വെവവാളേറവാതോവം 

കുറയുന്നതു ഫലമെവിടെയവിടെവരും 
വ്ൃസ്തത്രൈരാശികമഥ 

പെവവവാറംകറയഫ്ഥലങ്ങളേവകിലും. 00 

എവിടെ തമള്ളയേക്കാഠം പെറവാളുണ്ടായിട്ട കിഴിച്ചു വരുന്ന 
ഫലം പിള്ള യേക്കാഠം കുറയുന്നു, പിന്നെ എവിടെ പിള്ള യേക്കാഠം 
ഏറെയുണ്ടാകുന്നു. അവിടേയും വ്ൃസ്തത്രെരാശിക മെന്നറിക. 

പ്രായംതാനേറുവോളം വിലകറയെവരും 
പ്രാണിനാം വൃദ്ധതാകൊം- 

മിടപ്പോലേപൊന്നുമാറേറവകിലതിനു 
പണത്തുക്കവും പോയ് ചുരുണ്ടും 

9 
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പ്ൃസ്തത്രൈരാശികംപോലിവ ചെറിയ- 
പറക്കൊട്ടുനെല്പങ്ങളുന്നി- 

ട്ടപ്പോഴന്നെല്പതന്നെ വലിയതിനു 

മളക്കുന്നതും വ്ൃസ്ലമല്ലോ. 906 

പ്രാണികഠംക്കു വയസ്റ്റേവംതോവം വിലകറയുന്നതും പൊന്നിനു 
മാറേറവംതോവം പണത്ത്തക്കം പുതങ്ങുന്നതും ലെറിയ പറയ്ക്കളന്ന 

നെല്ലു” വലിയ പറയ്കുളന്നു എണ്ണം ലുരുങ്ങുന്നതും വൃഡസ്ലത്രെരാശിക 
മെന്നറിക. 

തള്ള കൊണ്ടു പെരുക്കീട്ട 

പിള്ള യെപ്പെവവാളിനാല് 

ഹരിച്ചീടുന്നതാകുന്നു 
വ്ൃസ്ലത്രൈരാശികക്രിയ. 7 

തള്ള കൊണ്ടു പിള്ള യെ പെരുക്കി പെവവാളകൊണ്ടു ഹരിക്കുന്ന 

വിപരീതക്രിയയത്രേ വ ൃ സ്തൃത്രൈരാശികുമെന്നു പറയുന്നതു്. 

രണ്ടുപല്ലായകാളയ്മൂക്് 

പന്ത്രണ്ട പണമാകിലോ 

ത്തവപല്ലായകാളയ്യ 

പണമെത്ര കൊടുത്തിടാം ? 98 

ഇവിടെ തള്ള യാകുന്ന രണ്ടുകൊണ്ടു പിള്ള യാകുന്ന പന്ത്രണ്ടിനെ 

പെരുക്കി പെവവാളാകുന്ന ആറില് കിഴിച്ചാല് വരുന്ന ഫലം നാലു 

പണം, ആവുപല്ലായ കാളക്കുവില. 

എട്ടുമാറവള്ള.പൊന്രൂക്ക- 

മമ്പതിങ്ങോട്ടു വാങ്ങിയാല് 

മാറെറാമ്പതുമള പൊന്നാല- 

തങ്ങോട്ടെത്രകൊടുത്തിടാം $ 0 

ഇവിടെ തമ്മ യാകുന്ന എട്ടുകൊണ്ടു പിള്ള യാകുന്ന അമ്പഖതിനെ 

പെരുക്കി പെവവാളാകുന്ന ഒമ്പതില് കിഴിച്ചാല് നാല്പത്തിനാലു പണ 

ത്തൃക്കവും ഏഴു വിശത്ത്ക്കവും ഒരു വീശത്തിന്െറ ഒമ്പതാലൊരു 

ഭാഗവും കൊടുക്കണമെന്നറിക, 
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പണം നാലിനു മാററാവ- 

മളേളാരുപൊന്നഞ്ചുതുക്കമാം. 

എഷ്മിലൊമ്പതുമാറവമള്ള.- 

തെത്രനാലുപണത്തിന് ? (0) 

തളള യാകുന്ന പണം നാലും മാറ ആരവം തങ്ങളില് പെരുക്കി 

വരുന്ന ഇരുപത്ുതുനാലുകൊണ്ടു പിള്ള യാകുന്ന അഞ്ചിനെ പെരുക്കിയ 

ന൬ൂററിരുപതിനെ, പെവവാളാകുന്ന നാലും ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരു 

ക്കിവരുന്ന മുപ്പുത്താവ കൊണ്ടു ഫരിച്ചാര മൂന്നു പണത്തക്കവും മൂന്നാ 

ലൊരു അംശവും, 

എട്ടിടങ്ങഴികൊള്ളന്ന 

പറക്കെണ്പതു നെപ്പത് 

പത്തിടങ്ങഴി കൊള്ളന്ന 

പറകൊണ്ടെത്രയാസ്റ്റരും ; 01 

ഇവിടെ തമള്ളയാകുന്ന എട്ടുകൊണ്ടു പിള്ള യാകുന്ന എണ്പ 

തിനെ പെരുക്കിയ അവന്തൂററി നാല്ൃതിനെ പെവുവാളാകുന്ന പത്തില് 

കിഴിപ്പുവരുന്ന 0 പറയുണ്ടെന്നു ചൊല്ലുക. 

എട്ടുകഴഞ്ചിനു പലമൊന്നാകും 

കോലിനു നിറയതു രണ്ടുണ്ടാകില് 

പത്തുകഴഞ്ചിനു പലമൊന്നാകം 

കോലിതിനെത്ര പറഞ്ഞിടുകനി? 124 

ഇവിടെ തളള കൊണ്ടു പിള്ളയെ പെരുക്കി പെവവാളില് കിഴി 

ച്ചാല് ഒന്നരനിറ. കഴിപ്പ ശേഷിച്ച ഒന്നിനെ പലമാക്കി പെവവാ 

ളില് കിഴിച്ചാല് പത്തുപലമുണ്ടെന്നറിക. നിറയെന്നു തുലാത്തിന്നു 

പേര്. ഇതു പെവവാളേറി ഫലം കറഞ്ഞുവരുന്നതിന്നു ഉദാഹരണം 

ഇനി പെവുവാഠം കുറഞ്ഞു ഫലങ്ങറം ഏറിവരുന്നതിന്നു ഉദാഹ 

രണാ ചൊല്ലുന്നു. 

പ്രായം മുപ്പതു ചെന്നു 
കതിരക്കെണ്പതാം പണം 
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എന്നാലയ്യാണ്ടുചെന്നുള്ള 

കതിരക്കെന്തുതാന് വില ? 05 

ഇവിടെ തള്ള യാകുന്ന മുപ്പുതുകൊണ്ടു' പിളളയാകുന്ന എണ്പ 

തിനെ പെരുക്കി പെവവാളാകുന്ന അഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് നാതൂറെറണ് 

പതുപണം വിലയാകം. 

എണ്പത്തഞ്ചുവയസ്സായോ- 

രാനക്കെണ്ണായിരം പണം. 

നാല്തിററാണ്ടു ചെന്നുളേള0- 

രാനക്കെത്ര പണംവരും ? 04, 

തള്ളയാകുന്ന എണ്പത്തഞ്ചുകൊണ്ടു പിള്ളയാകുന്ന എണ്ണ്ണായി 

രത്തിനെ പെരുക്കിയാല് തആആവലക്ഷത്തി എണ്പതിനായിരം. അതിനെ 

പെവുവാളാകുന്ന നാലൃതില് കിഴിച്ചാല് 17000 പണം എന്നറിക. 

എട്ടിടങ്ങഴി കൊള്ളുന്ന 

പറയാല് തൃറളന്നതര് 

അഞ്ചിടങ്ങഴികൊള്ളന്ന 

പറയാലെത്രയുണ്ടെടോ ? 05 

] 0) നിറയുണ്ടെന്നറിക. 

പണത്തിനീരെടിനു പത്തൃമാററില് 

കൊടുടക്കിലൊ പൊന്നിഹ പത്തുതുക്കം 

പണത്തിനഞ്ഞുററിനു പിന്നെമാറെറ- 

ട്രൌുന്നപൊന്നിന് വിലയെത്രതുക്കം ? 00 

വ പൃസ്തത്രൈരാശികുത്തില് വിശേഷം ചൊല്ലുന്നു. 

വിലയും മാറവമറിഞ്ഞാല് 

തുക്കംവരുവാന് പകന്ന വെച്ചിട്ട 

പിന്നെപ്പറയും പെവവാഠം 

തള്ള യുമഥ പഞ്ചരാശികാദികവല് 07 

മാറ൨ം വിലയം മുമ്പിലറിഞ്ഞാല് പണത്തത്കക്കം വരുവാന് തമള്ള. 

യും പെവവാളും ഈരണ്ടുളളതില് രണ്ടാമതു പറഞ്ഞിട്ടുളള തള്ളയും 
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പെറുവാളൂം പകന്വെവ്റു. പിന്നെ ഒക്കേയും പഞ്ചരാശികംപോലെ., 

ഇവിടെ മുമ്പിലത്തെ ശ്രോകത്തില് തള്ളയില് രണ്ടാമതു പറഞ്ഞു 

പത്തുമാററിന്െറ സ്ഥാനത്തെ പെവവാളില് രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ 

മാററ് എട്ടിനെവെവ്റു. പെറുവാളിന്െറ സ്ഥാനത്തത തളളയില് രണ്ടാ 

മതുപറഞ്ഞ പത്തും വെപ്പ്ര. എന്നാല് തള്ള തങ്ങളില് പെരുക്കി 

യാല് തൂററിരുപത്തെട്ട്. പെവുവാള്* അഞ്ഞ്യൂവം പതുതമും തങ്ങളില് 

പെരുക്കിയാല് 000. അതുകൊണ്ടു പിളള യാകുന്ന പത്തിനെ പെരു 

ക്കിയാല് 50000. അതിനെ തള്ള യാകുന്ന നൂററിരുപത്തെടില് കിഴി 

ച്ചാല് 900. ശേഷം 80 നെ പതിനാറില് പെരുക്കി വീശമാക്കി ഹരി 

പ്പാല് 10. എന്നാല് 990 പണത്തുക്കവും പത്തു വിശത്ത്ക്കവും 
പൊന്നുണ്ടെന്നറിക. 

തുക്കം പത്തിനു പണ- 
മീരൊമ്പതിനുണ്ടങ്ങമാറ൨ പത്തെന്നാല് 
ഇരുപതു രൂക്കത്തിനു- 
പണമിരുപത്തേഴിന്നു പിന്നെമാറെറത്ര ? ൭ 

പത്തു പണത്തുക്കം പൊന്നിനു പതിനെട്ടപണം വിലയാക 
മ്പോഠം അതിനു മാററവപത്. ഇരുപതുപണതുതക്കത്തിന്നു ഇരുപ 
ത്തേഴ്പണം വിലയാകമ്പോറഠം എത്ര മാറവണ്ടാം ? ള 

തൂക്കം വിലയുമറിഞ്ഞാല് 
മാറററിവാന് മുമ്പുചൊന്ന പെറുവാളും 
മുമ്പാം തള്ളയു മിവയെ- 

പകരൂ, ശേഷന്തു പഞ്ചരാശികവല്. 00 

ഇവിടെ തള്ളയിലെ മുമ്പില് പറഞ്ഞ പത്തിനെയും പിള്ളയിലെ 
മുമ്പില് പറഞ്ഞ ഇരുപതിനേയും പകന്നവെറ്റു. ശേഷം പഞ്ചരാ 
ശികംപോലെ. എന്നാല് ഏഴരമാററ്. 

ഉണ്ടാക്കാം മുതലും തഥാ പലിശയും 
കണ്ടീടിലേകാലമ- 

പ്പോലെ കാലവുമങ്ങതിന്പലിശയും 
കണ്ടാല് വരുത്താം മുതല് 
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ഈരണ്ടുള്ളതില് മുമ്പുചൊന്ന പെറുവാളും 

തള്ള തമ്മില് പകത്യീ- 

ടന്പ്ഥപഞ്ചരാശീകവിധാനം 

പോലെ ചെയ്തീടെടോ. 70) 

മുതലും പലിശയും മുമ്പിലറിഞ്ഞാല് അതുകൊണ്ടു കാലം വരുത്തു 
വാനും കാലവും പലിശയും അറിഞ്ഞാല് അതുകൊണ്ടുമുതല് വരുത്തു 

വാനുംക്രിയ. തള്ള യും പെവുവാളും ഈരണ്ടുള്ള തില് മുന്ധിലേവ പകന്ര 
വെറ്റ. പിന്നെ പഞ്ചരാശികംപോലെ. 

പണമീരെട്ടിനു പലിശപ്പുണ 

മഞ്ചിനു ചെന്ന കാലമയ്യാണ്ടു്. 

പണമെണ്പതിനെഴ്പതുതാന്൯ന് 

പലിശപ്പുണമതിനു കാലമെത്രസഖേ ? നി! 

ഇവിടെ തള്ളയിലെ മുമ്പില് പറഞ്ഞ സാഖബ്ധ്യയേയും, പെവവാ 
ഓില് മുമ്പില് പറഞ്ഞസംഖ യേയും പകന്നുവെപ്പു പഞ്ചരാശികം 

പോലെ ക്രിയചെയ്തു കിഴിച്ചാല് ഫലമൊന്നു. ശേഷം തൂററവപതിനെ 

പന്ത്രണ്ടില് പെരുക്കി മാസമാക്കി ഹരിച്ചാല് നാലുശേഷം. ശേഷം 
മുന്തൂററിരുപതിനെ മുപ്പുതില് പെരുക്കി ദിവസമാക്കി ഹരിച്ചാല് ഇരു 
പത്തിനാലു്. എന്നാല് ഒരാണ്ടും നാലുമാസവും പതിനാലു ദിവസവും 

വേണമെന്നറിക. 

അയ്യ്യാണ്ടുനിന്നു പലിശപ്പണ മഞ്ചതിന്നു 

ചൊല്ലാം മുതല് പണമതിന്നിരുതൃവതോഴാ 

ത്തണ്ടാവകൊണ്ടു പലിശപ്പുണ മൊമ്പതുണ്ടാ- 

മെന്നാല് മുതല് പണമതിന്നു സഖേവദാശു. 2; 

ഇവിടേയും മുന്പിലെത്തെപ്പ്യോലെ തള്ള പെവുവാളൂകളുടെ മുമ്പില് 

പറഞ്ഞ സാബ്യ്യയെപ്പുകന്നുവെച്ചു പഞ്ചരാശികംപോലെ ക്രിയചെ 

യ്ക്രാല് മുപ്പതുപണം മുതല്. 

നെല്ലേട്ടത്ുണിക്കരിയഞ്ചുപോരും 

നെപ്വുമ്പതും തൂണി കൊടുത്തതിന്നു് 

നെല്ലാവതുൂണിക്കരി മൂന്നുപോരും 

നെല്ലെത്രയുണ്ടാം പകരം കഥിപ്പ്യൂ റ 73 
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എട്ടതുണിനെല്ലിന്നു അമ്പതുതൂണി അരി മുണ്ടാകുന്ന നെല്ലാല് 

അയ്ഖതുരുണികൊടുത്തതിന്നു ആവതുണി നെല്ലിന്നു മൂന്നുരുണിഅരി 

ഉണ്ടാകുന്ന നെല്ലാല് എത്ര പകരം കിട്ടുമെന്നു ലോല്യം. 

നെല്ലങ്ങോട്ടരി ഏറയുമ്ള തൂകൊടുത്താലക്കടം വിട്ടുവാ- 

നിങ്ങോടേക്കുതരുന്നതൊടരികറഞ്ഞീടുന്നനെല്ലാകിലോ. 

ഏറെത്തണ്ഡുലമുള്ള നെല്ല” ഗുണി, മറേറത്തണ്ഡുലത്താല്നടേ 

മുന്നും തങ്ങളിലേറിയാല് കിഴിത്ഥാമുന്നേതിനാലങ്ങതേ. 7 

അരി ഏറെ ഉണ്ടാകുന്നനെല്ല്” കൊടുത്തു അതിന്നു പകരം അരി 

കുറഞ്ഞനെല്ല് വാങ്ങന്നതിന്നു, അരി ഏറെ ഉണ്ടാകുന്ന നെല്പിന്െറ 

സാംഖ്യയെക്കൊണ്ടു” ഗുണിച്പുവരുന്നതു ഹാരകം. പിന്നെ മറെറ 

സാഖ്്യകറം മുന്നും തങ്ങളില് പെരുക്കി മേലെഴുതിയ ഹാരകംകൊണ്ടു 

ഹരിച്ചാല് തരേണ്ടുന്ന നെല്പിന്െറ സംഖ്യയവരും. ഇവിടെ മുമ്പിലത്തെ 

ട്ല്രോകത്തില് പറഞ്ഞ അരി ഏറെയുള്ള നെല്പിന്െറ സംഖ്യയാകുന്ന 

എട്ടിനെ കുറയപ്പുറഞ്ഞ അരിയുടെ സംഖ്യയാകുന്ന മുന്നുകൊണ്ടു പെരു 

ക്കിയാല് 24. പിന്നെ ഏറിയ അരിയുടെ സംഖ യാകുന്ന അഞ്ചും 

അരികറഞ്ഞനെല്ലിന്െറ സംഖ്യയാകുന്ന ആവം തങ്ങളില് പെരുക്കി 

യാല് 0. അതും പിള്ള യാകുന്ന അമ്ധതും പെരുക്കിയാല് 1000. 

അതിനെ ഫാരകമാകുന്ന 44 കൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് 93. അതു തരേ 
ണ്ടുന്ന നെ്പിന്െറ സാംഖ്യ. 

പത്തിനു നലേരിപെവം 

നെല്ലനത൨ പറക്കുതാന് 

മുന്നിന്നു രണ്ടരിപെ൨ം 

നെല്ലെത്ര പറയായിടും. 72 

പത്തിനു നാലരികൊണ്ടു നെല്ല് തൃവപറക്ക്, മുന്നിന്നു രണ്ടരി 
കാണുന്ന നെല്ല് എത്രപറ എന്നു് 

യം... 

1 ഒന്നാം പുസ്തകത്തില് ഈ കണക്കു കാണിക്കുന്നതു" മറെറാരു 
ശ്രോകംകൊണ്ടാണ്്. 
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അരികുറയുന്നൊരു നെല്പുകൊടുത്തി 

ടടരിഏവുന്നൊരു നെപ്പിഫഹ വാങ്ങാന് 

ഏറിടുന്നരി കൊണ്ടരിതാഴം 

നെല്ലേറവക മുന്നേപ്പ്പോല് പിന്നെ 76 

അരി കുറയുന്ന നെല്ലകൊടുത്തു ഏറുന്നനെല്ല” വാങ്ങാന് ഏറെ 
പറഞ്ഞ അരിയുടെ സാഖ്യ്യകൊണ്ടു അരികറയുന്ന നെല്പിന്െറ സംഖ ) 

യെ പെരുക്കിയ ഹാരകാകൊണ്ടു, ശേഷത്തെ ഒക്കയും തമ്മില് പെരു 

ക്കിയതിനെ കിഴിപ്പാല് വാങ്ങേണ്ടുന്ന നെല്പിന്െറ സാഖ്ധ്യവരും. 

ഇവിടെ മുമ്പിലത്തെപ്പ്യോലെ ദ്ര്രോകത്തിലെ ഏറിയ അരി രണ്ടുകൊണ്ടു 

കുറയുന്ന അരിയുടെ നെല്ല” പത്തിനെ പെരുക്കിയാല് 40. പിന്നെ 

കുറഞ്ഞ അരി ആറം ഏറുന്ന നെല മൂന്നും തങ്ങളില് പെരുക്കിയതു 
കൊണ്ടു പിള്ളയെ പെരുക്കീട്ടുളള ആയിരത്തിരുത്തറിനെ ഇരുപതു 

കൊണ്ടു്” ഹരിച്ചാല് വാങ്ങേണ്ടനെല്ല” 00 പറ. 

അങ്ങോട്ടൊന്നു കൊടുത്തു മറെറാരുഖര 

ക്കിങ്ങോട്ട വാങ്ങും വിധൌ 

താന് വാങ്ങന്ന ചരക്കിനുമള വിലയാ- 

മത്ഥം പെരുക്കീടണം 

അങ്ങോട്ട. ചരക്കിന:ദി പറയു- 

ന്നെണ്ണത്തിനാല് പിന്നെമ- 

റെറല്ലാം തങ്ങളിലേററിയങ്ങതിനെമു- 

ന്നേതില് കിഴിച്ചാല് വരും. 77 

അങ്ങോട്ടൊരു ചരക്കു കൊടുത്തു പകരം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ചരക്കു 

പാങ്ങേണ്ടുകില് ഇങ്ങോട്ടു വാങ്ങുന്ന ചരക്കിന്െറ വിലയാകുന്ന അദ്ധാ 

സാഖ്്യയെ അങ്ങോട്ടു” കൊടുക്കുന്ന ചരക്കിനു മുമ്പില് പറഞ്ഞ സാഖ്വ്യ 

യെക്കൊണ്ട്' പെരുക്കിയതു ഹാരകം. പിന്നെ മറേറമ്രട്ടം തങ്ങളില് 

പെരുക്കി മേലെഴ്ുതിയ ഫാരകംകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് വരുന്ന ഫല 

ചോദിച്ചതിനു ഉൃത്തരമായിട്ടു വരും, 
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മുന്തൂവമാങ്ങ പണമെട്ടിനു കിട്ടുമപ്പയോഠം 

നാരങ്ങ മുപ്പതുസഖേ പണമൊന്നിനെന്നാല് 

മാവംവിധൌ പറക മാങ്ങകറം പത്തിനപ്പ്യോഠം 

നാരങ്ങയെത്രപകരം തരുമെന്നിദാനിം. 78 

ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടു വാങ്ങുന്ന നാരങ്ങയുടെ വിലയാകുന്ന പണമൊ 

ന്നിനെക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടുകൊടുക്കുന്ന മാ മുവില് പറഞ്ഞ സാല 

യാകുന്ന മുന്തൂററിനെ പെരുക്കിയാല് മുന്ത്ൂവ്. അതുഹാരകം. പിന്നെ 

നാരങ്ങയുടെസാംഖ്യയാകുന്ന മുപ്പുതിനെക്കൊണ്ടു മാങ്ങയുടെ വിലയാകുന്ന 

എടിനെ പെരുക്കിയാല് 0. അതിനെ മാങ്ങക്ക്” രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ 

സാഖ്യയാകുന്ന പത്തില് പെരുക്കിയാല് 2100. അതിനെ ഹാരകമാ 

കുന്ന മുന്തൂ൨കൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് 5. അതു പകരം കിട്ടുന്ന നാരങ്ങ. 

ഇനി പൊന്നിന്െറ കണക്കുകറം ലൊല്ലന്നു. 

പണത്ത്കക്കവുംമാറവമേററീട്ടതമ്മില് 

കിഴിച്ചീട്പത്താലതാംലൊവ്വതോഴാ 

തഥാചൊവ്വമുല്യത്തിലേററീട്ടപത്തില് 
കിഴിച്ചാല്പണം മാവിലോത്തീടുശേഷം. 70 

മാറവാ പണത്തുക്കവും തമ്മില് പരുക്കി പത്തില് കിഴിച്ചു 
വരുന്ന ഫലത്തിന്ന് ചൊവ്വെന്നുപേര്. ചൊധ്വിനെ അന്നത്തെ വേല 
യിലേററി പത്തില് കിഴിച്ചാല് വരുന്നഫലം വില. പണം ലില്പ്വാന 
മുണ്ടെമ്മില് മാ ളും 

മാറവം പണത്തുക്കവുമിങ്ങപത്താ- 
മീരൊമ്പതാകും പണമങ്ങുമുല 10 

തൃററഞ്ചുതൂക്കം പുനരൊമ്പതേകാല് 

മാറവള്ള പൊന്നിന് വിലചൊല്ലെടോമേ. ട്ട) 

ഇവിടെ രതൂക്കമാകുന്ന തൃററഞ്ചും മാററാകുന്ന ഒമ്പതേകാലും 
തമ്മില് പെരുക്കില് 9714. അതിനെ പത്തില് കിഴിച്ചാല് 97. 
ശേഷം ഒന്നേകാലിനെ മാവാക്കിപത്തില് കിഴിച്ചാല് 93 മാവ്. 
എന്നാല് 7 ഉം ജൂ മാവും ചൊവ്വണ്ട് അതിന്നെ വിലയാകുന്ന പതി 
നെട്ടില് പെരുക്കിയാല് 1715. അതിനെ പത്തില് കിഴിച്ചാല് 174, 
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ശേഷം എട്ടേകാലിനെ മാവാക്കി പത്തില് കിഴിച്ചാല് 106 മാവും 
വിലയുണ്ടെന്നറിക, 

പിന്നെ ഒരു പ്രകാരം ചൊല്ലുന്നു. 

മാറം പണത്ത്ക്കവുമായ് പെരുക്കീ- 
ട്ടേററീടുകന്നാ വിലകൊണ്ടുപിന്നെ 

തആൃററില് കിഴിച്ചാല് പണമാവതാറേ- 
കാല്ക്കെത്രവിശം മമ കേഠംക്കെടോതാന്. 1] 

പിന്നെപ്പുറഞ്ഞ മാറവം പഞണത്ത്ക്കവും തങ്ങളില് പെരുക്കി 

൬൫൬൨ കൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് പണം വരും. ശേഷം ഉള്ളതിനെ ആറേ 
കാലില് കിഴിച്ചാല് വീശവും വരും. ഇവിടെ മുമ്പിലത്തെ ഉദാഹര 

ണത്തില് പിന്നെ പറഞ്ഞുമാററ് 93. പണത്ത്തക്കവും തൃററഞ്ചും തങ്ങ 

ളില് പെരുക്കിയ 97 13. നെ വിലയാകുന്ന പതിനെട്ടുകൊണ്ടു പെരുക്കി 

യാല് 174124. അതിനെ മുമ്പില് പറഞ്ഞ മാറ൨ പത്തും പണ 

ത്തൃക്കം പത്തും തമ്മില് പെരുക്കിയ ൬ആ൨കൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് 172. 

അതു പണം. ശേഷം 24. ആറേകാലില് കിഴിച്ചാല് പതിമുന്നിച്ചി 

ല്വാനം വീശത്തുക്കമുണ്ടെന്നറിക. 

എണ്പത്തൊന്നുപണത്തി- 

ന്നൊമ്പതു മാറവള്ള പൊന്നു വില്ല്യമ്പോഠം 

പണമിടയെത്ര കൊടുക്കാം 

വില പതിനെട്ടെഷിലെന്നു ചൊലു, സഖേ. പ്ല 

ചൊധ്വിനു പതിനെട്ടുപണാ വിലയാകുമ്പോഠം 8] പണത്തിന്നു 

ഒമ്പതുമാറവള്ള പൊന്നാലെത്ര പഞത്തുക്കം കിട്ടുമെന്ന്. 

പൊന്നു പണത്തിനു ചൊല്വാ൯ 

ചൊന്നപണം തആററിലേററിവെച്ചിട്ട് 

അന്നേ വിലയും മാറ൮൦ 

തങ്ങളിലേററിക്കിഴിച്ചുകൊഠംകപണം. ട്ടാ 

പറഞ്ഞ പണം തആററില് പെരുക്കിവെച്ചു അന്നത്തെ വിലയും 

മാറാം പെരുക്കിയതുകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് പണത്തക്കം വരും. ഇവിടെ 

മമ്പില് ചൊല്ലിയ മുദാഹരണത്തിലെ പണമെണ്പപത്തൊന്നിനെ 
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തൃററില് പെരുക്കിയ 8100 രെ കിഴിച്ചാല് അമ്പതു പണത്മക്കം 
ഫലമെന്നറിക. ) 

പത്തില് പെരുക്കീട്ട പണം തദാനീം 
കിഴിച്ചിടന്നേ വിലകൊണ്ടു ചൊവ്വാ. 
അച്ചൊവ്വപത്തില് പരിചിൽ പെരുക്കി 
ക്കിഴിക്ക മാററാലത്ത തുക്കമല്ലേറ, ൭. 

പറഞ്ഞ പണത്തിനെ പത്തില് പെരുക്കി വിലകൊണ്ടു കിഴ 
ച്ചാല് ചൊവ്വുവരും. അതിനെ പത്തില് പെരുക്കി മാററില് കിഴി 
ച്ചാല് പണത്ു്കക്കവും വരും. ഇവിടെ മുമ്വെ പറഞ്ഞ പണമാകുന്ന 
എണ്പത്തൊന്നിനെ പത്തില് പെരുക്കിയാല് 810. അതിനെ വില 
യാകുന്ന പതിനെട്ടുകൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് 30. അത്തു" ചൊവ്വ. അതിനെ 
പത്തില് പെരുക്കിയാല് 470. അതു മാററാകന്ന ഒമ്പതില് കിഴിച്ചാല് 
20 പണത്ത്കക്കാം. പണത്തിനു പൊന്നു ചൊറ്ലുവാനിങ്ങിനെ. 

കീറ്സനാററില് രൂക്കമേററീട്ടഴകിനൊടിപിടെ 
ച്ഛൊന്നമാററന്തരത്താല് 

പിന്നെതുത്ക്കങ്ങറം ക്രട്ിക്കിഴിപുനരതേ 
പാങ്ങീടു മേല്മാററില്നിന്നു. 

കരട്ടീട്ടുണ്ടായമാററായ് വരുമതു പുനരി- 
പ്പ്രോലെ മേല്മാററിനുണ്ടാം 

തൂക്കംകൊണ്ടും വരുത്താം ഫലമതെളിയതില് 
രരിട്ടകെന്നേവിശേഷം. 

50 
രണ്ടുവക മാററായ പൊന്നു തങ്ങളില് മരട്ടിയുരുക്കിയാലുണ്ടാവുന്ന മാറററിവാന്: __ 

മേരുമാററില് നിന്നു” കിഴമാററ' വാങ്ങിയശേഷമുള്ള സംഖ യെക്കൊണ്ടു് കീഴ്മാററിനന്െറ പണത്ു്കക്കത്തെ പെരുക്കി അതിനെ രണ്ടിനേറയും പണത്ുമ്കക്കം തങ്ങളില്ക്രട്ടിയ സംഖ പ്രകൊണ്ടും ഫരിപ്പ വരുന്ന ഫലത്തേ മേല്മാററില് നിന്നു വാങ്ങിയാല് ശേഷംക്രടി ഉരു ക്കിയ മാററ്. പിന്നെ മാററന്തരംകൊണ്ടു മേല്മാററിനെറ പണത്തത കത്തെ പെരുക്കി തൂക്കം രണ്ടും ര്രട്ടിയതുകൊണ്ടു ഫരിപ്പവന്ന പാ കീഴ“മാററില് ക്രട്ടിയാലും ക്ൂട്ടിയുരുക്കിയ മാറവവരും. 
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മാറെറാമ്പതുണ്ടങ്ങതിനാവതുക്കം 

മാ ററഴ്പോരുന്നതു രണ്ടുതുക്കം 

ക്രട്ടീട്ടുരുക്കുന്നതിനെത്രമാററാ- 

മെന്നോടുലൊല്ല്ീടുക ധന്പൃശരീലെ ! പ 

ഒമ്പതുമാററില് ആവ പണത്ത്കക്കം പൊന്നും ഏഴുമാററില് രണ്ടു 

പണത്ത്രകക്കം പൊന്നും ശ്രട്ടിയുരുക്കിയാലെത്രമാറവണ്ടെന്ന്” ചോദ്യ, 

മുമ്പില് വൊല്ലിയവണ്ണം ഏറിയ മാററായ ഒമ്പതില്നിന്നു കുറഞ്ഞ 

മാററായ ഏഴിനെ വാങ്ങിയാല് മാററന്തരം രണ്ടു. അതുകൊണ്ടു 

കറഞ്ഞമാററ് ഏഴിനെറ പണത്തക്കം രണ്ടിനെ പെരുക്കിയാല് 4, 

ഇതിനെ രണ്ടുവക മാററിനെറ പണത്തക്കം ആവ രണ്ടും തങ്ങളില് 

ക്രടിയ എടിനെക്കൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് 3. ഈ അരയെ ഒമ്പതുമാററില് 

നിന്ന് വാങ്ങിയാല് എട്ടര. ഇതുപോലെത്തന്നെ മാററന്തരം രണ്ടു 

കൊണ്ടു” ഏറിയ മാററിനെറ പണത്തക്കം ആറിനെ പെരുക്കി രണ്ടു 

വക പണത്തൂക്കം ക്രട്ടിയ എട്ടുകൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് ഒന്നര. അതു കുറ 

ഞ്ഞമാറേറഴില് ക്രടിയാലും എട്ടരതന്നെ ക്രട്ടിയുരുക്കിയ മാററ്. 

അതേത് പൊന്നിന്നുടെ മാറവ തൂക്കം 

തമ്മില്പ്പെരുക്കിട്ടതിനെക്രമേണ 

രുക്കങ്ങളൊന്നി ചുവകൊണ്ടരിച്ചാല് 

മാററങ്ങവന്നീട മറിഞ്ഞിടേണം. 7 

അതേതു പൊന്നിനെറ തൂക്കവ്യം മാറവ൮ം തമ്മില് പെരുക്കിയ 

തിനെ മാറെറാക്കെക്ടട്ടീട്ടുള്ള തുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാല് കരൂട്ടിയുരുക്കിയ 

മാറവവര്രാ,. 

നാലത്തഞ്ചഞ്ചുമാററിന്൯ പണ്മിട പതിന- 

ഞ്ചെട്ടുമാററിന്നുപിന്നേ 

മുപ്പുത്തഞ്ചേഴ്യമാററിന്നഴകിനൊടവപത്തഞ്ചു 

മാററിതാം പത്തുരുക്കം. 

താനിവകപ്പയൊന്നഖിലമൊരുമി- 

ചൃങ്ങരുക്കീടടമാകില് 

കാണംമാറെറത്രചൊല്ല്രീടുക വിരവിനൊടു 

നീയറിഞ്ഞിടുമാകില്. 88 
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അഞ്ചുമാററില് പണമിട നാല്പത്തഞ്ചു". എട്ടുമാററില് പതി 

നഞ്ചു”, ഏഴുമാററില് മുപ്പത്തഞ്ച്, അവുപത്തഞ്ചില് പത്രതുമാററ്. ഈ 

പൊന്ന് ഒക്കെക്രടി ഉ രുക്കിയാല് എത്രമാറെറന്നു ചോദ്യം. 

ഇതിനെ മുവധില് ഷൊല്പിയവണ്ണും അത്േതുമാറവം പണത്തക 

ക്കവും തമ്മില്പെരുക്കണം. അഞ്ചും നാല്യത്തട്യും തമ്മില് പെരു 

ക്കിയാല് 920. എട്ടും പതിനഞ്ചും തമ്മില് പെരുക്കിയാല് 120 
ഏറ്റം മുപ്പത്തഞ്ചും തമ്മില് പെരുക്കിയാല് 210. പത്തും അവപ 

ത്തഞ്ചും തമ്മില് പെരുക്കിയാല് 050. ആകെ 1910. ഇതിനെ 

എല്ലാപണത്ത്കക്കവും കൂടിയ 100 കൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് 7. ഇതു കരടി 

യുരുക്കിയമാററ്, 

വെച്വേറേതനെറ മാറവ൮ം പണമിടകളു മാ- 

യേറാിയസ്ത്റംഖ്യക്രടി- 

ട്ടപ്പ്യോഴു തിക്കഴിച്ചീടിന പണമിടകൊ- 

ണ്ടിന്നതാം മാററതിനെറ 

ഇപ്പ്യോലെ തന്െറ മാറവം പണമിടകളു മായ് 

തമ്മിലേററിട്ടുക്രട്ടി- 
ടടപ്പയോഴുണ്ടായ മാററാല് കിഴിവരുമവിടേ 

തൂക്കവും നീക്കഹിനം. ട്ട) 

പലമാറവുള്ള പൊന്നുകഠം ഒന്നിച്ചതിക്കഴി പൃണ്ടായ പണമിട 
കൊണ്ടു മാറററിവാനും മാറ൨ കൊണ്ടു പണമിടയറിവാനും ചൊല്ലുന്നും 

തന്െറതന്െറ പഞത്ത്കക്കവും മാറ൮ം വെധ്വേറെത്തമ്മില് പെരുക്കി 
ഒന്നായി ക്രട്ടിവെച്ചു ഉഈതിക്കഴിപ്പണ്ടായ പണത്തത്രക്കംകൊണ്ടു ഹരി വൃ 
ണ്ടാകുന്ന സാഖ്യ ഏഈതിക്കഴിച്ചമാററ്. പിന്നെ ഈവണ്ണുംതന്നെ 
വെവ്വേറെക്രട്ടി പെരുക്കിയതിനെ രതിക്കഴിച്പുണ്ടായ മാററില് കിഴി 
ച്വാല് പണത്ത്തുക്കവും വരും. 

തൂക്കംമാറെറാമ്പതുണ്ടായതിനിഹപതിന-- 
ഞ്ചൊയമ്പതുണ്ടഞ്ചുമാററില് 

തൂക്കം മാററാവപോരുന്നതിനുമിഹപണ- 
ത്തുക്കമീരാറിതെല്ലാം, 
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കൂട്ടീട്ടുതിക്കഴിടച്ചാരളവതിനു പണത്ത്കക്ക- 
മെണ്ണാമംതിനെറ 

മാറ൮ം മാററങ്ങറിഞ്ഞിീടകിലതിീനുടനെഴ- 

മത്തക്കവും ലൊല്ലെടോമേ. 00 

ഒമ്പതുമാററില് പതിനഞ്മു പണത്ത്ക്കം, അഞ്ചുമാററില് ഒമ്പ 

തൂപണത്ുതകക്കം, ആവുമാററില് പന്ത്രണ്ടു പണത്ത്തുക്കം ഇപ്പ്യൊന്നൊ 

ക്കെയും ്രട്ടിയുരുക്കി ഉതിക്കഴിച്ചാറെ മുപ്പത്തുരണ്ടു പണത്തകക്കമു 

ണ്ടായി. അതു എത്രമാറെറന്നും മുമ്വെ മാറററിഞ്ഞതെങ്കില് പണ 

ത്തൃക്കമെത്രയെന്നും അറിവാന് മുമ്വെചൊല്പിയവണ്ണം അതേതു മാറവം 

പണത്ത്രക്കവും തമ്മില് പെരു ക്ഭവാന് മാറെറാവ്പതും പണത്തത്രക്കം 

പതിനഞ്ചും തമ്മില് പെരുക്കിയാല് 1809. മാററ് അഞ്ചും പണ 

ത്ത ദെ ഒമ്പതും തമ്മ ല് പെരുക്കിയാല് 4. മാറ് ആവും പണ 

ത്തൃക്കം പന്ത്രണ്ടും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 3. ഇതു മൂന്നും ഒന്നിച്ച 

കൂട്ടിയാല് 22523. ഇതിനെ ഉതിക്കിഴിപ്പുണ്ടായ പണത്തകക്കം മപ്പത്തു 

രണ്ടുകൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് 7 ;. ഇതു ഈതിക്കഴിപ്പുണ്ടായ മാററ്. ഈവണ്ണം 

തന്നെ മാറ൨൦ പണത്തക്കവും പെരുക്കിശ്രടട്ടിയ ഇരുതൂററി അവ്ത്തി 

രണ്ടിനെ ഈതിക്കഴി പ്പുണ്ടായ മാററാകുന്നു 7 കൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് 92, 

അതു പഞണത്തുക്കമാകുന്നതു്. 

പൊന്നാവമാററില് പതിനാവതുക്ക- 

മുതിക്കഴിച്ചിട്ടതിനെട്ടുമാററായ് 

എന്നാല് സഖേലൊല്പതിനുള്ള തൂക്കം 

തുശങ്ങെളു ണ്ടാകിലതിനെറ മാറ. 091 

ആവമാററില് പതിനാവപണത്ത്തക്കം പൊന്നു ഓതിക്കിഴിച്ചിട്ടു 

എട്ടമാറവണ്ടായി. എന്നാലതിന്െറ പണത്തക്കമെത്രയെന്നും പണ 

ത്ത്രക്കമറിഞ്ഞാല് മാററ് എത്രയെന്നും ചോദ്യം. ഇതു വരുത്തുവാന് 

ചൊല്ലുന്നു. 

മാററന്തരംകൊണ്ടു കിഴിക്കശോധി- 

പൃണ്ടായമാററങ്ങതുകൊണ്ടു പിന്നെ 

തുക്കം കിഴിച്ചിട്ടതു മുമ്പുചൊല്ലം 

തുക്കത്തിനാല് വാങ്ങുകതുക്കമുണ്ടാം. 92 
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തുക്കങ്ങളേവം പുനരന്തരിപ്പ 

ശോധിച്ചതുക്കത്തെ ഹരിച്ചിതിന്നാല് 

മുമ്പുള്ള മാററിന്നെ ഹരി ചതേമുന് 

മാറേറാടുക്രടീടുകില് മാറവുമുണ്ടാം; 09 

മുമ്പെ ഉളള മാററ് രണ്ടിനേറയും അന്തരംകൊണ്ടു മനതിക്കഴിച്ച 

ണ്ടായ മാററിനെ ഹരിപ്പണ്ടായ ഫലംകൊണ്ടു് ഈതിക്കഴിക്കുംമുമ്പേ 

യുള്ള പണത്തൃക്കത്തേയും ഫരിപ്പു. ആ ഫലം ആ പഞണത്തുക്കത്തില് 

നിന്നുതന്നെ കളഞ്ഞാല് ഉതിക്കഴിച്ചുണ്ടായ പണമിടവരും. പിന്നെ 

മുമ്പുള്ള പണത്തതൃക്കങ്ങളുടെ അന്തരംകൊണ്ടു ഉരതിക്കഴിച്ച പണത്തു 

ക്കത്തേ ഹരിപ്പ അതുകൊണ്ടു് മുമ്വെ ഉള്ള മാററിനെ ഫരിപ്പ മുമ്വെ 

ഉള്ള മാററില്തന്നെ ക്രൂട്ട. എന്നാല് മഈതിക്കഴിച്ചമാറവം വരും. 

മുമ്വെലൊല്പിയ ഉദാഹരണദ്ര്രോകത്തിലെ എട്ടും തആആ൨൦ മാറവ് തങ്ങളി 

ലന്തരി ച്ചാല് രണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു ഉഈതിക്കഴിച്ചമാറവ് എട്ടിനെ ഹരി 

ച്ചാല് നാല്. അതുകൊണ്ട് ഉയതിക്കഴിക്കും മുമ്വെതുളള തൂക്കം പതി 

നാറിനെ കിഴിച്ചാല് നാലു”. അതിനെ ആ പണത്തക്കം പതിനാറില് 

നിന്നു വാങ്ങിയാല് പന്ത്രണ്ടു്. അതു മതിക്കഴിപ്പള്ള തൂക്കം. പിന്നെ 
മാറററിവാന് ഉയതിക്കഴിപ്പുള്ള തൂക്കം പന്ത്രണ്ട്. മുമ്പുള്ള തൂക്ക 
പതിനാവം അന്തരിച്ചാല് നാലു്. അതുകൊണ്ടു ൭ ഉതിക്കഴിച്ച തൂക്ക 
മാകുന്ന പന്ത്രണ്ടിനെ ഹരിച്ചാല് മൂന്നു്. അതുകൊണ്ടു് മൃരതിക്കഴിക്കും 
മുമ്വെ ഉള്ള മാററ് ആറിനേ ഹരിച്ചാല് രണ്ടു്. അതിനെ ഈതിക്ക 
ഴിക്കുംമുമ്വെ ഉളള മാററാകുന്ന ആറില് കരട്ടിയാല് എട്ട്. അതു മതി 
ക്കഴിപ്പണ്ടായ മാററ്. 

അപ്പോള ണ്ടായമാററില് കുറയുമൊരു 

നടേ മാറവപപോയുള്ള ശേഷം 
മേല്മാററില് തൂക്കമാകും പുനരധികമതാം 

മാററില്നിന്നങ്ങുവാങ്ങു,, 

മുണ്ടായുള്ളേ0ോരുമാറേറ പുനരതു കുറയും 
മാററിലേതുക്കമാകം 

തൂക്കം രണ്ടും പെരുക്കീടുക പലവകയാ- 
മിഷ്ടമായുള്ള തിന്നാല്, 04 
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ഏറയും കുറയുമായി മാറവുള്ള രണ്ടുക്രട്ട പൊന്നുക്രടി ഉരുക്കി 

യാല് പഞണത്ത്കക്കമറിവാന്: ---ഉ രുക്കിയുണ്ടായ മാററില്നിന്നു കീഴ് 

മാററിനെ വാങ്ങിയാലുള്ള ശേഷം മേല്മാററിനെറ പഞണത്തതക്കം. മേല് 

മാററില്നിന്നു ഉ രുക്കിയുണ്ടായ മ:ററിനെ വാങ്ങിയാലുള്ള ശേഷം കീഴ” 

മാററിന്െറ പണത്ത്ക്കം. പിന്നെ ഇപ്പുണത്തകക്കം രണ്ടും ഇഷ്ല്മാ 

കുന്ന സാ്പൃയകരെക്കൊണ്ടു” പെരുക്കിക്കൊണ്ടാല് പലവകയായിട്ടു 

വറയാം, 

മാറേറഴിലൊട്ടങ്ങഥ പത്തുമാററി- 

ലൊട്ടും കലന്നിട്ടതുരുക്കിയപ്പോഠം 

മാറെറാമ്പതുണ്ടായിതു രണ്ടുമടം 

പൊന്നിനെതൂക്കം പറയേണമിപ്പ്യോഠം. 09 

ഏഴിമാററാലൊട്ടം പത്തുമാററാലൊട്ടുംപൊന്നു കൂട്ടിയുരുക്കിയാറേ 

ഒമ്പതൃമാറവകണ്ടു. അപ്പ്യോഠം ഏഴും പത്തും മാറവളജ്ജള. പൊന്നുകറം 

എത്രശൂപണത്തുക്കമെന്നചോല്യം. 

ഇനി മുന്ധിലത്തെ ദ്രോകത്തില് ചെല്ലിയപോലെ ഉരുക്കിക്കണ്ട 

മാററ ഒമ്പതില്നിന്നു കീഴമാററായ ഏഴ്" നെ വാങ്ങിയാല് രണ്ട്, 

അതു മേല്മാററിന്െറ പഞത്തക്കം. പിന്നെ മേതമാററാകുന്ന 

പത്തില്നിന്നു മരുക്കിക്കണ്ട മാററാകുന്ന ഒമ്പതിനെ വാങ്ങിയാല് 

ശേഷം ഒന്ന്. അതു കീഴ്മ ററിന്െറ പണത്ത്തക്കം. ആ പണ 

ത്തക്കം ഒന്നും രണ്ടും ഇഷ്ലമാകുന്ന ഒരു സാഖ്യ്യകൊണ്ടു പെരുക്കിക്കൊ 

ണ്ടാല് പലവകയായ് പറയാം. ഇവിടെ കീറ്ലാററിന്െറ പണത്ത്തുക്കം 

ഒന്ന്. മേല്മാററിനെറ പണത്തുക്കാ രണ്ടു”. ഇതു രണ്ടും ഇഷ്ടമാ 

കുന്ന മുന്നകൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് കീഴ-മാററിനെറ തൂക്കം മൂന്ന്, 

മേല് മാററിെറ തുക്കം 6. നാലുകൊണ്ടു പെരുക്കിയാതു നാലും ട്ടും. 

ഇപ്രകാരം കണ്ടുകൊറംക. 

ക്രടീട്ടണ്ടായമാററാല് നിറമുടനറിയാ- 

തുളള തുക്കത്തെയേററി 

ത്തക്കം ചേരാത്തമാററില് കിഴിപണമിടയാം 

തുക്കമില്ലാത്തതിനെറ 
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ത്തതുക്കം കൊണ്ടുക്രടീട്ടഴകിനൊടുളവാ- 

യുള്ള മാറേറററിമാററങ്ങാ- 

രാതുള്ളോരു രൂക്കത്തിലു മതുകിഴി- 

മാററാമതോരാത്തതിനെറ. 00 

ക്രടിയുരുക്കിയ മററ൨ കൊണ്ടു മാറററിയാതെ ക്രടിയ പൊന്നിന്െറ 

പണത്തൃക്കത്തെപെരുക്കി പണത്തുതക്കം അറിയാതെ ശ്രടിയ പൊ 

ന്നിന്െറ രുക്കംകൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് പണത്തക്കമറിയാതെ ക്രട്ടിയ 

പൊന്നിന്െറ പണത്ത്തക്കം വരും. ആ വരുത്തിയ പണത്ത്തക്കംകൊണ്ടു 

ക്രട്ടിയുരുക്കിയുണ്ടാക്കിയ മാററിനെ പെരുക്കി മുമ്പെ മാറററിയാതെ 

ക്രട്ടിയ പൊന്നിനെറ പണത്ത്തക്കത്തിന്െറ മാററ് വരും. 

മാറററിയാപ്പെൊന്നമ്പതുരൂക്കം 

മാററതുപത്തില് കറെയൊരുപൊന്നും 

്രട്ടിയുരുക്കീട്ടെട്ടായ് മാററ് 

തുക്കവുമറിയാ മാറ൮ം ചൊല്കാ. 07 

മാററിത്രയെന്നു അറിയാത്ത 00 പണത്തകക്കം പൊന്നും പത്തു 

മാറവള്ള പൊന്നാലൊട്ടും ക്രടിയുരുക്കിയാറെ എട്ടുമാറവണ്ടായി. എന്നാ 

ലറിയാത്ത മാറം പണത്തുതുക്കവും എത്ര എന്നു ചോദ്യം. 

ഇതിന്നു മുമ്പില് ചൊല്പിയവണ്ണം ക്രട്രിയുരുക്കി ഉണ്ടായ മാറെറട്ട 

കൊണ്ടു മാറററിയാപ്പയൊന്നിന്െറ പണത്ത്തക്കം അമ്പതിനെ പെരുക്കി 

യാല് 400. അതിനെ പണത്ത്കക്കമറിയാത്ത മാററാകുന്ന പത്തു 

കൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് 10. അതു പത്തുമാററില് മ്രടിയ പൊന്നിന്െറ 

പണത്ത്കക്കം. ആ പഞത്തുക്കം 10 കൊണ്ടു ്രടിയുരുക്കിയുണ്ടാക്കിയ 

മാററി നെ പെരുക്കിയാല് 839(). അതിനെ മാറററിയാതെ ക്രടിയ 

പൊന്നിനെറ പഞണത്തുക്കം 50 കൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് ആവം രണ്ടുമാവും- 

അതു മാറററിയാതെ ക്രടിയ അമ്പതു പണത്തക്കത്തിന്െറ മാറ്. 

മാറെറട്ടുളളതി ലഞ്ചുതൂക്ക മെഴിപ- 

ത്തഞ്ചാറ മാറവളള പോല് 

മാററങ്ങൊമ്പതിലൊട്ടുക്രട്ടി ഒരുമി- 

പൃണ്ടായമാറേറഴിഹ 

ഉ 
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എന്നാല് ചൊല്ലുക തൂക്കമൊട്ട മറിയാ- 
തേകണ്ടു ക്രടീടടമ- 

പ്പ്യൊന്നിന് തൂക്കമെടോ ഭവാന് ഗണിതവി- 
ല്യായാം സമത്ചോസ്ത്റിചേല്. 98 

എട്ടുമാററില് അഞ്മുപണത്ത്തുക്കം, ആവമാററില് 3 പണ 
ത്ആക്കം, ഒമ്പതുമാറവള്ള. പൊന്നാലൊട്ടും തരൂട്ടി ഉ രുക്കിയാറെ 7 മാറ൨ 
ണ്ടായി. എന്നാല് പണത്തകക്കമറിയാതെ ക്രടിയ പൊന്നിന്െറ പണ 
ത്തക്കമെത്രയെന്നു ചോദ 0, 

ഇതിനെ വരുത്തുവാന് ചൊല്ലന്നു. 

തുക്കങ്ങറം ചേത്തതിന്നാലിപിടെയുളവതാം 

മാററതേററീട്ടുതത്തല് 
മാററം തൂക്കം വൃഥാകേറവകപുനരതിനെ 

പ്പേത്തുതാനന്തരിപ്പു. 

ശേഷത്തെ ക്രടിയുണ്ടാക്കിയനിറമതുവും 

തുക്കമില്ലാത്തമാറവാ 

തമ്മില്താനന്തരിപ്പുള്ളളൊരു ഫലമതി- 

നാലീന്നിടില് തൃക്കമാകും. 99 

ഇവിടെ പത്തു പണത്തക്കങ്ങളാകുന്ന അഞ്ഞും എഴ്പത്തഞ്ചും 

തങ്ങളില് മ്രട്ടിയാല് 80. അതിനെ ക്രടീയുരുക്ക് യുണ്ടായ മാറ് ഏഴു 

കൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് 00). പിന്നെ മാറ് എട്ടും അഞ്ചും തങ്ങ 

മില് പെരുക്കിയാല് 40. മാററ് തആറവം പഞത്തുക്കം 79 ഉം തങ്ങ 

ളില് പെരുക്കിയാല് 100. ആയതും മുമ്പിലത്തെ നാല്പതുംഭക്രടിയാല് 

4900. അതും നടേത്തെ 20 ഉം തങ്ങളില് അന്തരിച്ചാല് 70. അതിനെ 

ക്രടിയുരുക്കി ഉ ണ്ടായമാററ' ഏഴും പണത്തുക്കം അറിയാത്ത പൊന്നി 

ന്െറ മാററ്” ഒമ്പതും തങ്ങളില് ഉള്ള അന്തരമാകുന്ന രണ്ടുകൊണ്ടു 

കിഴിച്ചാല് 8. അതു പണത്ത്ൃക്കമറിയാതെ കൂരൂട്ടിയ പൊന്നിനെറ 

പണത്തുക്കമാകുന്നത്ര. 

വെവ്വേറെ മാററതെല്ലാ മതിനുടയതരുക്കങ്ങ- 

മഓാലേററിവെറ 

പിന്നെ തൂുക്കങ്ങളെല്പാ മഴകിനൊടൊരുമി- 

ച്ങ്ങതാല് വന്നമാറേറ 
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താഡിച്ചങ്ങന്തരിച്ചങ്ങതിനെ നിറമറിഞ്ഞില്ല 

എന്നുള്ള പൊന്നിന് 

തക്കത്തില്ത്താന് കിഴി ല്പാല് വരുമുടനറിയാ- 

! ഉള മാററിത്രയെന്ന്. 100 

മാറെറാക്കെതനെറതനെറ പണത്ത്കക്കത്തില് പെരുക്കിവെച്ചു; 

രൂക്കങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചുക്രട്ടിയതുകൊണ്ടു വന്നമാററിനെ പെരുക്കി 

വെപ്പു” രണ്ടും തമ്മിലന്തരിപ്പുള്ള ശേഷത്തെ മാറററിയാപ്പ്ൊന്നിന്െറ 

തുക്കംകൊണ്ടു ഹരി ച്ചാല് മാറററിയാത്തപ്പ്യൊന്നിന്െറ മാറവവരും. 

മാറവള്ളെ റാരു പൊന്നിന് പണമിടയെഴ്പ- 

ത്തഞ്ചുമാറെറട്ടപോരും 

പൊന്നിന് തുക്കങ്ങളഞ്ചാമഥപണ മിടതാന് 

മുപ്പതും പിന്നെയഞ്ചും. 

മാറേറാത്തീടാതെ കൂട്ടിപ്പുനരവഒ യാരുമി- 

ച്ചിട്ടു മാറേറഴുകണ്ടാല് 

മാറേറാത്മീടാതപൊന്നിന്നഴകിനൊടുസഖേ 

ചൊല്ലമാററിത്രയെന്നു് 101 

ആവുമാററില് 72 പഞണത്ത്തുക്കവും എട്ട മാററില് അഞ്ചുപണ 

ത്തൃക്കവും മാറററിയാത പൊന്നു മുപ്പത്തഞ്ചു പണത്തുക്കവും ക്രൂട്ടിയുരു 

ക്കിയാറെ ഏഴുമാറവണ്ടായി. ഏന്നാല് മാറററിയാതെ ക്രൂടിയ പൊ 

ന്നിന്െറ മാററ് എത്ര എന്നു ലോദല്യം. ഇതിന്നുമുമ്പില് ചൊല്ലിയ 

വണ്ണം അതാതുമാറവം പണത്ുക്കവും തമ്മില് ഏററണം. അതിനെ 

ആവമാററിനെ അതിന്െറ പണമിട 7 കൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് 420. 

എട്ടുമാററിനെ അതിന്െറ പണത്തൂക്കം അഞ്ചുകൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് 

40. അതുരണ്ടുംതമ്മില് ക്രടിയാല് 400. പിന്നെ പണമിടകളാ 

കുന്ന എഴുപത്തഞ്മും അഞ്ചും തമ്മില് ഖ്രടിയാല് 115. അതിനെ 

ക്കൊണ്ടു കരട്ടിയുരുക്കിയുണ്ടാകുന്ന മാററാകുന്ന ഏഴിനെ പെരുക്കിയാല് 

805. അതും മുദ്വിലത്തേതും തമ്മില് അന്തരിച്ചാല് 8315. അതിനെ 

മാറററിയാതെ മ്രട്ടിയ പൊന്നിനെറ പണത്ത്കക്കം മുപ്പത്തഞ്ചില് കിഴി ; 

ച്ചാല് 0. അതു മാറററിയാതെ ധയ്രടിയ പൊന്നിനെറ മാററ്, 
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തുക്കംതാന് മാററിലേററിടുക തദനുവരേ- 
ണ്ടുന്ന മാററാലതിനെറ 

തൂക്കം വേറേപെരുക്കിട്ടവയുടനഴകോ- 
ടന്തരിച്ചങ്ങവെച്ചാല് 

ആക്രട്ടം മാറവമി ച്ലിച്ചതുമുടനഴകോ- 

ടന്തരി പ്ുന്തരത്താല് 

മുമ്പേ വെപ്പുള്ള സാഖ്പ്യാം പരീചിനൊടു 

കിഴിച്ചീടിനാല് രൂക്കമുണ്ടാം 10.2 

തനെറമാററില് തന്െറ പണത്തുക്കത്തെ പെരുക്കിവെപ്പ. 

അതിനെറ പഞണത്ത്കക്കവുംവരേണ്ടുന്ന മാറ൮൦ തങ്ങളില് ചെരുക്കിയതും 

നടേത്ത തും തങ്ങളില് അന്തരിപ്പൂ. ശേഷത്തെ ക്രട്ടന്നമാറവം വരേ 

ണ്ടുന്ന മാറവം തങ്ങളില് ഉള്ള അന്തരംകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് ക്രട്ടേണ്ടുന്ന 

പൊന്നിന്െറ പഞണത്ത്തക്കം വരും. 

അമ്പത്തഞ്ചു പണത്തുക്കം 

പത്തുമാറവള്ള പൊന്നിനെ 
എട്ടുമാററാക്കുവാസ്ന്റേ 
മാററാല് ക്രട്ടേണ്ടതെത്രയാം ? 10) 

പത്തുമാററില് അമ്പത്തഞ്ച, പണത്തുക്കം പൊന്നിനെ എട്ട 

മാററാക്കുവാനേഴുമാററാലെത്ര ക്രട്ടേണമെന്നു . 

ഇതിന്നു മുന്പില് ചൊല്ലിയവണ്ണം മാറ൨ പത്തും പണത്തക്കം 

ഉം തമ്മില് പെരുക്കിയാല് 220. പിന്നെ വരേണ്ടും മാററാകുന്ന 

എട്ടും നടേത്തെ പണത്ത്കക്കം 20 കം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 110. 

അതും നടേത്തെ പെരുക്കവും തമ്മില് അന്തരിച്ചാല് 110. അതിനെ 

കൂട്ടുന്നമാററാകുന്ന ഏഴ്ം വരേണ്ടുന്ന മാററാകുന്ന എട്ടും തങ്ങളിലുള്ള. 

അന്തരം ഒന്നുകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് 110 തന്നെ. അതു ഏഴുിമാററില് 

ക്രട്ടേണ്ടുന്ന പൊന്നിന്െറ പഞണത്ത്കക്കമാകുന്നതു”. അപ്പ്യോഠം എരട്ടി 

യായി. 

വെള്ളിയുംക്രടിയാലുണ്ടാം 

മാറവം തങ്ങളിലേററിയാല് 

മാററന്തരത്തിലിന്നാല- 

പ്പൊന്നിനെറ രതൂക്കമായ്ക്കുരും. 104 
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്രട്ടിയുരുക്കിയാലുണ്ടാകന്നമാറവം വെള്ളിയും തങ്ങളില് പെരുക്കി 

അതിനെ ക്രടിയുരുക്കിയാറെ ഉണ്ടായമാറവം മുമ്വെമ ള്ള മാററം തങ്ങ 

ളിലുള്ള അന്തരംകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് പൊന്നിനെറ പഞണത്ത്ക്കമുണ്ടാം. 

വെള്ളി രണ്ടുപണത്തുക്കം 

പത്തുമാറവുള്ള പൊന്നിനാല് 

ഒട്ടുമായ് ക്രൂട്ടിമാറെറട്ടു- 

ണ്ടപ്പ്യോഠം പൊന൯രൂക്കമെത്രചൊല്. 100 

രണ്ടുപണത്ത്ുക്കം വെളളിയും പത്തുമാറവള്ള. പൊന്നാലൊട്ടും 

രരട്ടിയുരുക്കിയാറെ എട്ടുമാറവണ്ടായി. അപ്പ്യോഠം കൂട്ടിയ പൊന്നിന്െറ 

പണത്ത്കക്കമെത്രയെന്ന്. 

ഇവിടെ മുന്പില്ലൊല്ലിയവണ്ണ്ണം വെള്ളിയുടെ പണത്തുക്കം രണ്ടും 

തുണ്ടായ മാററാകുന്ന എട്ടും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് പതിനാവ്. 
അതിനെ ക്രട്ടിയുരുക്കിയുണ്ടായമാററ് എട്ടും മുമ്പെ ഉള മാററ് പത്തും 
തങ്ങളിലുള്ള അന്തരമാകുന്ന രണ്ടുകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് എട്ട്. അത് 
പത്തുമാററില്മ്രട്ടിയ പൊന്നിന്െറ പണത്ത്തക്കം. 

പത്തുമാറവള്ള പൊന്൯തുക്കം 

മുപ്പതും വെമളി യൊട്ടുമായ് 

ക്രട്ട മാററാ൨ കണ്ടാല.. 

ഭൂടട്ടിടും വെള്ളിയെത്രയാം ? 1086 

പതുതമാറവള്ള പൊന്നു 50 പണത്തുക്കവും ഒട്ടുവെമ്ളിയുംക്രട്ടി 
യുരുക്കിയാറെ ആവുമാറവണ്ടായി. എന്നാല് എത്ര പണത്ത്ുക്കം 
വെള്ളിക്രട്ടി എന്നലോദ്യം 

മാററന്തരിച്ചതില് പൊന്നിന് 

തുക്കമേററിട്ടു വന്നതു” 

കണ്ടമാററില് കിഴിച്ചാലു- 

ണ്ടായ്ത്ുരും വെള്ളിയെന്നറി. 107 

കൂട്ടിയുരുക്കിയുണ്ടായ മാറവം മുമ്പെ ഉള്ള മാറവം തങ്ങളില്ള 
അന്തരംകൊണ്ടു പൊന്നിന്െറ പണത്തതുക്കത്തെ പെരുക്കി ഉണ്ടായ 
മാറ൮കൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് വെള്ളിയുടെ പണത്ത്തുക്കമുണ്ടാം. ഇവിടെ 
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ഉണ്ടായ മാറ് തതവം മുമ്പുള്ള മാറ പത്തും തങ്ങളിലള്ള അന്തര 

മാകുന്ന നാലുകൊണ്ടു് പൊന്നിന്െറ പഞണഞത്തേക്കമാകുന്ന മുപ്പുതിനെ 

പെരുക്കിയാല് 190. അതിനെ ഉണ്ടായ മാററാകുന്ന തആവകൊണ്ടു 

കിഴിച്ചാല് 80. അതു വെള്ളിയുടെ പണത്തത്കക്കം. 

ഇനി ആണിക്കൊത്തുകറം ചൊല്ലുന്നു;-- 

പ ത്തിനുകൊത്തില്പല്ലോ 

കാല്കറയപത്തിനൊരുകൊത്താം 

ഒമ്പതരക്കതുരണ്ടാം 

മുന്നുണ്ടാം കൊത്തുമൊമ്പതേകാല്ക്ക്. 105 

പത്തുമാറവള്ള ആണി ഒ കൊത്തില്ല. ഒമ്പതേമുക്കാല് മാറവള്ള 

ആണിക്ക് ഒരു കൊത്ത്. ഒമ്പതരയ്യൂക് രണ്ടു്. ഒമ്പതേകാല്ക്കു 

മൂന്നു്. 

ഒമ്പതുമാറവള്ളാണി- 

ക്കറിയേണം കൊത്തു നാലതുണ്ടാകും 

എട്ടേമുക്കാല് മാറവള്ളാണി- 

ക്കറിയേണമഞ്ചുകൊത്തെന്നു. 100 

എട്ടരയതിനൊരു പുള്ളടി 

എട്ടേകാലതിനു ചായ്റ്കൊന്നാം. 

എട്ടിനു രണ്ടല്ലോ ചാ- 

യ്രേഴേമുക്കാല്ക്കു പാക്കിലൊരുകൊത്തു . 110 

ഏഴരയാകില് കൊത്തുകറംര- 

ണ്ടോഴകാലിനങ്ങുലായ്യ്കൊന്നു. 

കൊത്ുതകഠം മൂന്നുണ്ടേഴി- 

ന്നാറേമുക്കാലതിന്നു ചൊല്ലുന്നു. (ഭി 

മേല്ക്കൊത്തും പുള്ള ടിയും 

ധ്രടിട്ടങ്ങാറരയ്മുചച പുള്ള ടിയാം 

ത്തറേകാല് ക്കാ കീഴില് 

പുള്ളടിയും ശ്രടെയുണ്ടു കീഴ് ചായക്കും. ] 1? 
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കൊത്തുകളഹിനു നാലാ-- 

മഞ്ചേമുക്കാരുക്കുമഞ്ചരസ്ത്യംകേറം 

അഞ്ചേകാലിനു മൊന്നും രണ്ടും 

മുന്നും ക്രമേണ പുള്ള ടികഠം 119 

അഞ്ചിന്നഞ്ചല്ലോകൊത്താണി- 
ക്കിപണ്ണമോത്്ത മാറററിയാം. 
ഈവണ്ണമതല്പായ്ക്കില് 
നാണിയമല്പലെന്നറിഞ്ഞു കൊള്ളേ ണം. 11 

ഇനി മുത്തിന്െറ ചൊവ്വ” വരുത്തുവാന് ചൊല്ലന്നു. 

ഇരുപതു മുത്തിനു പണമിട പത്തു- 
ള തിനുള്ള ചൊവ്വ പറകസഖേ. 
മത്തിന്൯മണി പതിനാറെ 

പണമെടമപ്പത്തിരണ്ടുള്ള തിനും, 117 
ഇരുപതു മുത്തുമണി ക്രടതുതക്കിയാല് പത്തു പണത്തുക്കമുള്ള 

തിന്നും പതിനാറ് മണിക്കു 89 പണത്തുക്കമുള്ള തിന്നും ചൊധവ്യയെത്ര 
എന്നു ചോദ 30, 

ഇതു വരുത്തും പ്രകാരം ചൊല്ലുന്നു 

മുത്തിന് സാഖ്യ്യകളേക്കാഠം 
പണമെട കുറയുന്നതാകിലോ തൂക്കം 
വറ്ഗിച്ചതു രണ്ടരകൊ 
ണ്ടേററിക്കിരിസംഖ കൊണ്ടു ചൊവ്ൃതെടോ 110 

പണത്തുക്കത്തേക്കാറം മുത്തിന്െറ സംഖ ॥ ഏറെയുണ്ടാക ബ്വോഠം ആ പണത്ത്തക്കങ്ങറം വഗ്ലിച്ചു രണ്ടരയില് പെരുക്കി മുത്തി 
നെറ സാഖ്യ്യകൊണ്ടു ഹരി പ്പാല് ചൊധവ്പുവരും. ഇവിട്ടെ പണമിടയാ 
കുന്ന പത്തിനെ പത്തില് പെരുക്കിയാല്പത്തിന്െറ വഗ്ലം 100, അതിനെ രണ്ടരയില് പെരുക്കിയാല് 350. അതിനെ മുത്തിന്െറ സാഖ്യ്യയാകുന്ന 20 കൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് 1ു. അത വൊറവ്വറകന്നതര. ഇനി പണത്ത്തക്കം ഏറി എണ്ണും കുറഞ്ഞതിനെ വരുത്തുവാന് ചെ? 
പന്നു, 
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തുക്കം വഗ്ലിച്ചുരുവില് 

കിഴിച്ചു നാന്തൂററിലേററിവെവ്പിട്ട 

തൃററിരിപത്തഞ്ചതിനാല് 

ക്കിഴിക്കില് മുത്തിന്െറ ചൊയവ്വ"വരും 117 

ഇവിടെ പണത്ത്കക്കമാകുന്നു മുപ്പൃത്ത രണ്ടിനെ വറ്റിച്ചാൽ 1024. 

അതിനെ മുത്തിന്െറ സാബ്ധ്യയാകുന്ന പതിനാറില് കിഴിച്ചാല് 04. 

അതിനെ നാത്തററില് പെരുക്കിയാല് 10000, അതിനെ 1350ല് 

കിഴിച്ചാല് 0044. 

ഇനി മരക്കണക്ക്' ചൊല്ലന്നു. 

__ മേല്കീഴ് വണ്ണങ്ങളൊക്കാന് 

മരടനടടതലദാഗവും ചുററളന്നാല് 

മുന്നും ര്രടീട്ടമുന്നില് കിഴി 

നിരവുമരത്തിന്നു വന്നീട്ടമെന്നാല് 

വണ്്റംകോലായ് പറഞ്ഞീടുകിലതു 

വിരലായ്യൊഠംക നീളങ്ങളെല്പാം. 

കോലാക്കിക്കൊഠംക ചില്ലാനുവുമതി- 

നരകാലാദിയായ് കാണ്കകോലു്”. 118 

മരത്തിന്െറ വണ്ണമെല്ലാടവും സമമല്ലാത്തതിന്നു മുരടും നടുവും 

തലയും വെവ്വേറെ പുററിയമളന്നു മുന്നു ഖരട്ടവുംക്ൂട്ടി മുന്നില് കിഴിച്ചാല് 

മരത്തിന്െറ വണ്ണമെല്പാടവും ഒതുതവരും. രണ്ടെട,ത്തളന്നാല് രണ്ടു 

കൊണ്ട്, നാലെടത്തളന്നാല് നാലുകൊണ്ടു , എത്രയെടത്തളന്നുവെന്നാരല്ു 

അത്രകൊണ്ടു കണ്ടുകൊറംവു. വണ്സ്സമളന്നത്ര എല്ലാററിന്നും വിരലാ 

൧൭ണം. നീളം കോലായിത്തന്നെ ഇരിക്കണം. നീളത്തിന്നു ചില്പവാനം 

പിരലുണ്ടാകീല് അരക്കോല് കാല്ക്കോതു എന്നു തുടങ്ങി കോലാക്കി 

കണ്ടുകൊഠംക. ഇതു എല്ലാമരത്തിനും കണ്ടുകൊറഠംക. 

നില്ല, മരത്തിന്െറ തലയ്മല്ടം 

പുററീടൊരിക്കോല് നടുവുണ്ടിരിക്കോല് 

മുക്കോലതിനേറ മുരടങ്ങു നീളം 

പത്തണ്ടെടോ ചൊല്ലതിനുള്ള കണ്ടി, 190 
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നിപ്ലയന്നൊരു മരത്തിന്െറ തലല്ല്ലെരാഗം ഒരിക്കോല് ചുററ്. 
നടുവിലെ ഭാഗം ഇരിക്കോല് ലുററ്, ചുമട്ട്” മുക്കോ ചുററ്, നീളം 

പത്തു കോലുണ്ടു് . എന്നാല് ഇതിനു കണ്ടിയെത്ര എന്നു ചോദ്യം. 

ഇനി കണ്ടിവരുത്തുവാല് ചൊല്ലന്നു:-_ 

വണ്ണംലുററിനിരപ്പൂ വന്ന വിരലാല് 
നാലൊന്നു തന്നില് കിഴി- 

ച്ചെണ്ണംകൊണ്ടു പെരുക്കി നീളമളവില് 
കണ്ടുള്ള കോലെണ്ണവും. 

എണ്മൂന്നില് കിഴിരണ്ടുവടമതിനാലുണ്ടാ- 
്ുരുംകണ്ടിയ 

പ്പോലെതല് സമനാലൊരിക്കലഴകോടേതാന് 

കിഴിച്ചാല് വരും. 1:91 

ചുററിപ്പിടി വ്വ നിര്റു വരുത്തിയതിനെ വിരലാക്കി നാലില് 
കിഴിച്ചതിനെത്തന്നെക്കൊണ്ടുതന്നെ പെരുക്കി അതുമകെറണ്ടു നീളത്തെ 
പെരുക്കി ഇരുപത്തിനാലില് രണ്ടുവട്ടം കിഴിച്ചാല് കണ്ടിലരും. തത്സ 
മനെക്കൊണ്ടു ഒരിക്കല് കിഴിച്ചാലും കണ്ടിലരും. 

വിരലാകുന്ന ഇരുപത്തുനാലിനെഇരുപത്തുനാലില് പെരുക്കിയാല് 
270. അതുതന്നെ തത്സമനാകന്നത്. ഇവിടെ മുമ്പില് ഉദാഹരണ 
ത്തില് ലൊല്പിയവണ്ണം മരത്തിന്െറ പുററാകുന്ന ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും 
തങ്ങളില്മ്രട്ടിയാലുളള ആറിനെ മുന്നില് കിഴിച്ചാല് രണ്ടു്. അതു 
മരത്തിന്െറ നിരവു. ആവണ്ണും കോല് രണ്ടിന്െറ വിരല് നാല്പ 
ത്തെട്ടിനെ നാലില് കിഴിച്ചാല് 19. അക്കിെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ 
പെരുക്കിയാല് 114. അതുകൊണ്ടു നീളമാകുന്ന പത്തിനെ പെരു 
ക്കിയാല് 1440, അതിനെ 91ല് കിഴിച്ചാല് 60. അതിനെ പിന്നെയും 
ല് കിഴിച്ചാല് 23. ആതു കണ്ടിയാകുന്നതു”. മുമ്വില് വൊല്ലിയ 
1110 നെ തത്സമനാകുന്ന 7765 കിഴിച്ചറലും രണ്ടരയുണ്ടാം. 

രുമരത്തിന്നു പന്ത്രണ്ടില് 

രണ്ടുവട്ടം കിഴിക്കെടോ 
അതു കണ്ടിക്കു നാലൊന്നറം 
ഭാവുകേന കിഴിക്കിലും. ]9ാ 
[ 
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പന്ത്രണ്ടുകൊണ്ടു രണ്ടുവടം കിഴിച്ചാലും 19 ന്െറ വശ്ലമാകുന്ന 
1344ല് ഒരിക്കല് കിഴിച്ചാലും തൂമരം വരും. രൂമരം കണ്ടിയുടെ 
നാലൊന്നു്. കണ്ടി തികയാത്തേടത്തു ഇങ്ങിനെ വരുത്താം. ഇനി 
വെട്ടിപ്പ്യൊളച്ചതിനു ലൊല്ലന്നു. 

വെടിപൊളിച്ചതിനിടം മുരടങ്ങിരിക്കോല് 

പൊക്കത്തിലൊന്നര തലയ്യു,ലിടത്തിലൊന്ന: 
മുക്കാലതിന്൯ കനവുമെടിലിരടി നീളം 

ചൊല്ലീടുകീ മരമതിന്നിയലുന്ന കണ്ടി. 194 

വെട്ടിപ്പ്യൊളിച്ചൊരു മരത്തിന്െറ മുരട് വിതി ഇരിക്കോലുണ്ടു്. 

കനം ഒന്നരക്കോല്. തലയ്ക്ക,ലേഭാഗം ഒരി ക്കോലിടവും മുക്കോല് കനവു 

മുണ്ട്. പതിനാവകോല് നീളമുണ്ട്. അതിനെത്രകണ്ടിയെന്നു പോദ 0. 

പൊക്കം വീതിയിലേറവ രണ്ടുതലയും 

വേറേ കനം തങ്ങളില് 
ക്രട്ടപിന്നെ യിടങ്ങറം മ്രട്ടിയവയാ 

ലേററിക്കനന്താന് പുനഃ 

ഒക്കെച്ചേത്തു കിഴിച്ചിടാറിലതുനീളംകോ- 
ലിലേററീടിനാ-- 

ലെന്മുന്നില് കിഴിരണ്ടു വടമതിനെ 

പ്രിന്നെത്തദാ കണ്ടിയാം. 124 

മുരട്ടിലെ കനവും ഇടവും തങ്ങളില് പെരു(൫൭. തലല്ലലെ കനവും 

തങ്ങളില് പെരുക്ര്൭ഒ. പിന്നെ രണ്ടു തലയ്ത്രലുള്ള കനങ്ങറം തങ്ങളില് 

മ്രട്ടിയതിനെ രണ്ടുതലയ്തു,ലുളള ഇടങ്ങറം തങ്ങളില് മ്രൂട്ടിയതുകൊണ്ടു 

പെരുക്രകു. പിന്നെ ഈ പെരുക്ക്അറം മുന്നുമ്രട്ടവും തങ്ങളില് മ്രട്ടി 

ആറില് കിഴിച്ചതിനെ നിളമാകന്ന കോലില് പെരുക്കി രണ്ടുവട്ട 

മിരുപത്തുനാലില് കിഴിച്ചാല് കണ്ടിവരും. ഇവിടെ മുമ്പില് ചൊല്ലിയ 

ശ്ലോകത്തില് മുരട്ിന്െ റ വീതിയാകുന്ന കോല് രണ്ടിനെ വിരലാക്കി 

യാല് 48. പൊക്കമാകന്ന കോല് ഒന്നരസ്മ” വിരല് മുപ്പത്താറ്. 

അവരണ്ടും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 1798: പിന്നെ തലയ്ക്രലെ 

വീതിയാകന്ന കോല് ഒന്നിന് വിരല് 94. പൊക്കം കോല് മുക്കാല്ക്കു 

വിരല് 18. ഇവരണ്ടും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 1949. പിന്നെ രണ്ടു 
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തലസ്ത്രലെ ഇടം ഒന്ന് ലുക്രടി മൂന്നിന്െറ വിരലെഴ്ുപത്തുരണ്ടു്. മുരട്ടെ 

പൊക്കം 14 യുാതലയ്ക്രലെപൊക്കം മുക്കാലുംശൂടി കോല് രണ്ടേകാല്ക്ക് 

വിരല് 24. ഇതും മുമ്പില് ദഖൊല്ലിയ 79 തങ്ങളില് പെരുക്കി 

യാല് ടട, ഈ പെരുക്കങ്ങറം മൂന്നു മ്രട്വ്യം തങ്ങളില് ക്രട്ടിയാല് 

6018. ഇതിനെ തആആറില് കിഴിച്ചാല് 1008. അതിനെ നിളംകോല് 

പതിനാറില് പെരുക്കിയാല് 10128. ഇതിനെ 91ല് കിഴിച്ചാല് 

879. അതിനെ പിന്നേയും 31൯ കിഴിച്ചാല് 95. അതു കണ്ടിയാ 
1 കന്നതുു്. 

ഇനി ഈന്നമരത്തിനെറ കണ്ടി വരുത്തുവാന് ചൊല്ലുന്നു. 

ഈന്നിട്ടുളൂള മരത്തിന്െറ 

നീളമെടിടമൊന്നര 

കനംമുക്കാലതിന്നെത്ര 

കണ്ടിയുണ്ടെന്നു ചൊല്ലുക 125 

ഈന്നിരിക്കന്നോരു മരം എട്ടകോല് നീളവും ഒന്നരക്കോലിടവും 

മുക്കാല്ക്കോല് കനവുമുണ്ടായാല് അതിന്ന് എത്രകണ്ടിയെന്നുചോദ്യം. 

നിരമൊക്കുന്ന പതിനെട്ടയും കനവും 

വിരലാക്കിയേറ൮ വകതമ്മില് 

നിളത്താലുമതേററിക്കിഴിക്ക 

നാലാറില് രണ്ടൂടെകണ്ടി, 1200 

ഈനിിട്ടെമ്കിലും ചത്ുരമായി വെട്ടിപ്പ്യൊളിച്ചെയിലും നിരപ്പ് 

ഒത്തിരിക്കുന്ന മരത്തിന്െറ വീതിയും കനവും വിരലാക്കി അവതമ്മില് 

പെരുക്കി അതിനെ നിളമാകന്ന കോലിലും പെരുക്കി രണ്ടുവട്ടം ഇരു 

പത്തു നാലില് കിഴിച്ചാല് കണ്ടിവരും. ഇവിടെ ഇടമാകുന്ന ഒന്നര 
യുടെ വിരല് മുപ്പുത്താവം കനമാകുന്ന മുക്കാലിന്െറ വിരല് പതിനെട്ടം 

തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 015. അതിനെ നിളമാകുന്ന എടില് പെരു 

ക്കിയാല് 0181. അതിനെ 21ല് കിഴിച്ചാല് 3106. അതിനെ 

പിന്നേയും 21ല് കിഴിച്ചാല് 0. അതു കണ്ടി. 

ഇനി വെട്ടിക്കുറല്പ ഉരുട്ടിയ മരത്തിന്െറ കണ്ടി വരുത്തുവാന് 

ചൊല്ലുന്നു. 

ള് 
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നാല്പത്തതനാലു വിരലുള്ള്ളെ രു പാമരത്തെ 

മുററീട്ടുനനിളമെഴുകോ ലതിനെത്രകണ്ടി? 

ഇപ്പ്പോലെ ചുറവമഥ നിളവു മുള്ള തിനെറ 

മദ്ധൃത്തിലിന്നിതു മതൊന്നിനു മെത്രകണ്ടി ? 1077 

ഏഴുകോല് നീളവും നാപ്ൃത്തു നാലുവിരല് ലുറവം ഉണ്ടായിരി 

ക്കുന്ന ഒരു പാമരത്തിന്നെത്ര കണ്ടിയെന്നും അപ്രകാരംതന്നെ ചുറവഠ൦ 

നീളവുമുള്ള മരം നടുവെ ഈന്നാല് പാതിക്ക് എത്രകണ്ടിയെന്നും 

ചോദ്യം. 

ധുററിപ്പിടിച്ചതിനെ വട്ടമതെന്നു കല്പി- 

ലൃണ്ടാക്കിവിട്ടവു മതിന്നളതമ്മിലേററി 

നാലില് കിഴിച്ചതിനെ നിളമതാ യകോല്കൊ- 

ണ്ടേററിക്കിഴിച്ചിടുക മുമ്പ പറഞ്ഞപോലേ. 196 

പുററിനെ വിരലാക്കി വട്ടമെന്നു കല്പിച്ചതിനെറ വിട്ടം വരുത്താ 

വട്ടവും വിട്ടവും തങ്ങളില്പെരുക്കി ഇരുപത്തുനാലില് രണ്ടുവട്ടം കിഴി 

ച്ചാല് കണ്ടിവരും. 

വട്ടവും വിട്ടവും വരുത്തുവാന് ചൊല്ലുന്നു. 

ഏഴില്പെരുക്കിട്ടിരുപത്തിരണ്ടില് 

കിഴിക്ക വട്ടത്തിനെ വിട്ടമുണ്ടാം. 

വിട്ടത്തെയേററിടിരുപത്തിരണ്ടില് 

കിഴിച്ചിടെന്നാലതു വട്ടമല്ലോ. 10 

ഇങ്ങിനെ വിട്ടവും വട്ടവും വരുത്തിക്കൊള്ളഠാം. ഇവിടെ മുമ്പില് 

ചൊല്ലിയ ഉദാഹരണദ്ലരോകത്തിലെ .ചുററാകുന്ന വരല് നാല്പത്തു 

നാലിനെറ വിട്ടം പതിനാലു. ആ പതിനാലും 14൭൦ തമ്മില് പെരു 

ടിയാല് 616. അതിനെ നാലില് കിഴിച്ചാല് 154. അതിനെ നിള 

മാകുന്ന കോല് ഏഴില് പെരുക്കിയാല് 1073. അതിനെ 43ല് കിഴി 

ച്യാല് രണ്ടു പെരുക്കം കുറയ 0. അതിനെ പിന്നേയും ഇരുപത്തു 

നാലില് കിഴിച്ചാല് 14%, ഇതു കണ്ടിയാകുന്നതു്. ഇനിയും ഒരു 

പ്രകാരം ചൊല്ലുന്നു. വട്ടത്തിന്െറ പാതിയില് വിട്ടത്തില് പാതിയേ 

ററിയാലതിനെ നീളംകെണ്ടേററി കിഴിക്ക മുരചൊന്നപോലെ. അതു 
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കണ്ടി. വിരലാക്കിയിരിക്കുന്ന വട്ടത്തിന്െറ പാതിയും വിട്ടത്തിന്െറ 

പാതിയും തങ്ങളില് പെരുക്കിയതിനെ നീളമാക ന കോലിലും പെ 

രുക്കി രണ്ടുവടം ഇരുപത്തിനാലില് കിഴിച്ചാലും കണ്ടിവരും. 

ഉരുണ്ടു തീന്നിട്ടൊരു പാതിപപോയാല് 

പാതിക്കു ചുറവളള തിരട്ടിയാക്ക് 

നീളത്തെയദ്ധിപ്പുവളും മരത്തെ 

മുന്ചൊന്നപോല് ചെയ്തുതു കണ്ടിയാകം. ] 0) 

ഈന്നപോയതിനെറ കണ്ടിവരുതൂമവാ൯ അതിനെറ ഉരുണ്ട 

ഭാഗം ലുററിപ്പിടിച്ചു എരട്ടിപ്പു. നീളത്തെ അദ്ധിക്കയും ലെയ്യു,. 

പിന്നെ അതിന്െറ വടവുംവിട്ടവും കണ്ടു തങ്ങളില് ചെരുക്കി നാലില് 

കിഴിച്പു നീളംകോലില് പെരുക്കി രണ്ടുവട്ടം ഇരുപത്തുനാലില് കിഴി 

ച്ചാല് കണ്ടിവരും. ഇവിടെ ഉരുണ്ട ഭാഗത്തെ ലുററാകുന്ന വിരല് 

ഇരുപത്തതരണ്ടിനെ ഇരട്ടിച്ചാല് 1. അതിന്െറ വിട്ടം 14, അതും 
43൦ തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 010. അതിനെ നാലില് കിഴിച്ചാല് 
194. അതിനെ നീളമാകന്ന കോലിനെറ അഭദ്ധം മൂന്നരയില് പെരു 
ക്കിയാല് 00. അതിനെ 21ല് രണ്ടുവട്ടം കിഴിച്ചാല് മുക്കാലെ അര 
ക്കാലില് പുറം ഉണ്ടു്. അതു കണ്ടി 

വല്ലം കണക്കെ തലയൊന്നുക്രത്തി- 

ട്ടരീരാവകോലായ് ചതുരം മുരട്ടം. 

ഈരാറ൮കോല് നിളവു മുണ്ടതിന്ന 

ഞ്ങണ്ടാ്ത്രരും കണ്ടികഠം ചൊല്ലെടോമേ. 19] 

| വല്പംപൊലെ ചതുരമായി ഒരുതല ക്രതര്മ മുരടു പന്ത്രണ്ടുകോല് 
“ ചതുരമായി, പന്ത്ുണ്ടുകോല് നീളമുള്ള മരത്തിന്നു എത്രകണ്ടിയെന്നു 
ചോദ റ 

പൊക്കവും നിളവും മുന്നും 

തമ്മില് തമ്മില് പെരുക്കിയാല് 
മുന്നില് ക്'ഴിക്കിലുണ്ടാകും 
കോല്ക്കനം കണ്ടിതാനിഹ. 199 
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പൊക്കവും വീതിയും നീളവും തമ്മില് പെരുക്കി മുന്നില് കിഴി 
ച0ല് ചതുരമായി ക്രത്വവററിന്െറ കണ്ടിവരും. കീഴേടം ര്രത്ൂതു 
ളെളാരു കഴിയെദ്ം” ല് കോല്ക്കനവുമീവണ്ണം വരുത്താം. അങ്ങിനെ 
യുള്ള കുഴിയില് നെല്ലിട്ടാലും ചതുരമായി ക്രമ്പിച്ചു്രട്ടിയ നെല്പിന്െറ 
വാരിയും ഇവണ്ണം വരുത്ത്വാം. ഇവിടെ പൊക്കമാകന്ന പന്ത്രണ്ടും വീതി 
യാകുന്ന പന്ത്രണ്ടും തമ്മില് പെരുക്കിയാൾ 144. അതിനെ നീളമാ 
കുന്ന പന്ത്രണ്ടില് പെരുക്കിയാല് 1798. അതിനെ മുന്നില് കിഴി 
ചാല് 070. അതു കണ്ടി. കനവും വീതിയും വിരലാകില് അവ 
നിളംകൊണ്ടും പെരുക്കി മുന്നില് കിഴിച്ചതിനെ തങ്ങളില് പെരുക്കി 
രണ്ടുവട്ടം ഇരിപത്തിനാലില് കിഴിച്ചാല് കണ്ടിവരും. 

ദ്രടംപോലേ ക്രുത്തൊരിടംമരംതാന്൯ 
മ്റേറഭാഗം ലുറ൨ നാല്പത്തതനാല് കോല് 

എണ്കോല് നീളം ക്രത്ത്ുമുണ്ടിപ്രകാരം 
കണ്ടാലുണ്ടാം കണ്ടി ചൊള്ളിത്രയെന്നു. 152 

്രടംപോലെ മുളള ഒരു മരത്തിന്നു വുവടു 11 കോല് ചുററണ്ടു്. 
മറെറആല ക്രമത്താലെ ഉരുണ്ട് ്രത്തര് എട്ടുമേറല് നീളവുമുണ്ടു്. 
അതിനെത്ര കണ്ടിയെന്നു ചോദ്വയം. 

വട്ടത്താല് വിട്ടമേററീട്ട് 

നാലൊന്നാക്കീട്ടതേറ൨ക. 

നീളത്താലത് മുന്നില്താന്൯ 

കിഴിച്ചാല് കണ്ടി കോല്ക്കനം. 194 

ലുററിനെ വട്ടമളന്നു കല്പിപ്പു അതിന്െറ വിട്ടമുണ്ടാക്കി വട്ടവും 
വിട്ടവും തങ്ങളില് ചെരുക്കി നാലില് കിഴിച്ചതിനെ നീളത്തില് പെ 

രുക്കി മുന്നില് കിഴിച്ചാല് കണ്ടിവരും. നിലത്തു ലൊരിഞ്ഞു കിട 
ക്കുന്ന നെല്ലിന്െറ ചുറവം മുയരവുംഅളന്നാല് ഇവണ്ണം വാരി വരുത്താം. 

കഴിക്കതാ൯ പടുക്കതാന് വേണ്ടുകില് കോല്ക്കനവും വരുത്താം. 

ഇവിടെ ചുററാകുന്ന 44 ന്െറ വിട്ടം 11. ആ 14 ഉം ദം തങ്ങളില് 

പെരുക്കിയാല് 010. അതിനെ നാലില് കിഴിച്ചാല് 104. അതിനെ 

നിളമാകുന്ന എടില് പെരുക്കിയാല് 149 2. അതിനെ മൂന്നില് കിഴി 

ച്ലാല് 4110ല് പുറം ഉണ്ടു. അതും കണ്ടി. ചുറവം വിരലാകില് 
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വട്ടവും വിട്ടവും തങ്ങളില് പെരുക്കി നാലില് കിഴിച്ചു നീളംകൊണ്ടു 

പെരുക്കി മുന്നില് കിഴിച്പു രണ്ടുവട്ടം ഇരുപ്പത്തിനാലില് കിഴിച്ചംല് 

കണ്ടിവരും. 

മുക്കോണായ മരത്തിനങ്ങൊരുപുറം 

കോലൊധസ്പതുണ്ടങ്ങതില് 

മറേറടം പതിനൊന്നതിന് മവ൮പുറം 

പത്ത്തണ്ടു വിസ്താരവും. 

എണ്കോല് നീളമതിന്നു മിപ്പരിചു- 

പുറെറാന്നുണ്ട മ്രത്നിട്ടതില് 

നീളം വിതിയു മിപ്പകാര മതുതാന്- 

ലൊല്ലീടെടോ കണ്ടിനീ. 195 

മുന്നു കോണായുള്ള ഒരുമരാഒരുപുറം ഒയ്പതുകോലിടം. മറേറ 

പുറം പത്തുകോലിടം. അതിന്െറ മറേറപുറം പതിനൊന്നു കോലിടം 

എട്ടുകോല് നീളവുമ്ട്. അതിനെത്ര കണ്ടിയെന്നചോദ്പം. മുക്കോ 

ണായ തന്നെ മറെറാരു മരം എടവും നീളവുമിത്രതന്നെ ഉണ്ടായി ഒരു 

തലമ്രമത്താലെ ക്രത്ര്മള്ള തിന്െറ കണ്ടി എത്രയെന്നും. 

മുക്കോണായനിലത്തു മുന്നു ഇയും 

ക്രടീട്ട തദ്ധിപ്പുട൯ 

നാലേടത്തതുവെപ്പ മൂന്നു 4 ട്ജയും 

മുന്നിന്നുവാങ്ങീടിനാല് 

ഒക്കത്തങ്ങളിലേറവകമ്പൊടവനാലും 

പിന്നെ മുലിപ്പുകൊഠം- 

കെന്നാല് കോല്ലലമായതില് പരമ് 

തൊന്നൊന്നും വരാ സുക്ഷ്യമായ്. 190 

നിനി നിരത്തു 

1" 11൩൦ ടിറി൦ വ് ൭ ഇതേ ംലി ദ്സ്൦ (സന്ന. ദ്രമി (൦ 

0൭൭൦, & മുഖം ) ഭങകറം രണ്ടും തങ്ങളില് ക്രടന്ന കോണ്, ടങേടെ 
തെക്കേപാശ്വം, ഭങാകോടികളുടെ വറ്ററയോഗം. 

൩0൦൦ 1൦ 704, 
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മുന്നു ഭജയുംമ്രട്ടി അഭദ്ധിച്ചതിനെ നാലേടത്ത് വെല്ലു” അതില് 
മുന്നിന്നു മുന്നുഭജയുംവാങ്ങി ശേഷങ്ങളും മു്രിവനെ ഇരിക്കുന്ന പതിനഞ്ചും 

തങ്ങളില് 1800. അതിനെ മുലിച്ചാല് 19. അതു മുരട്ടേകോല് ചതു 
രമായതു”. അതുകൊണ്ടു നീളമാകന്ന എട്ടിനെപെരുക്കിയാല് 886. 
അതു കണ്ടിയാകുന്നു. കിണററിനെമ്കില് കോല് ചതുരം വരുത്തി 
അതിനെ കണ്ടിയിനെറ സാഖ്യയില് പെരുക്കിയാല് കോല്ക്കനംവരും, 
എല്ലാററിന്നും ഇതിന്െറ നീളത്തില് പെരു, 

മുക്കോണായ് ക്രത്തമരവ്യം 

കിണവ൮ം പറയും വിധൌ 

ഇപ്പേോംലെ കണ്ടികണ്ടിട്ടു 

മുന്നെന്നൊക്കുകിലോവരും. 197 

മരംതാ൯ കിണവതാന് മുക്കോണായി ക്രത്തണ്ടായതില് മുക്കോ 

ണായ മരത്തിന്െറ കണ്ടിപോലെ വരുത്തി മുന്നില് കിഴിച്ചാല് 

കണ്ടിയും കോല്ക്കനയും വരും. 

നീഉമണ്ട പതിനാ൨കോലതില് 

ല൮ുറ൨ മുന്നതിലൊരെട്ട നീളമായ് 

& മുധ്വിരല്കനവു മൊമ്പതിഹ 

വിരല് വീതീയ 4 പടിയെത്രയുണ്ടാം. 195 

മുക്കോല് ചുറ൨ം പതിനാവകോല് നീളവുമുള്ള മരം ഈന്നാല് 

മമ്പതീത വിരല് വീതിയുംമുധ്വിരല് കനവും എട്ടുകോരു നീളവുമുള്ള 

പടിയെത്രയുണ്ടാമെന്നു ചോദ്യം. 

കണ്ടിക്കു ചൊല്പിയതുപോലെ മരം പെരുക്കീ- 

ടണ്ടാക്കിവെച്ചു പടിപടികയാകിലോതാന്൯ 

വേണ്ടുന്നതിന് കനമിടത്തി ലുടന്പെരുക്കി 

നിലത്തിലേററിയതിനാല് കിീഴിമുമ്പിലേതു്. 190 

1" ഈ ശ്രോകത്തിനെറ മൃത്തരാദ്ധം, വ്ൃത്തഭംഗം വന്നിരിക്കുന്നു. 

[ പടി. എന്നു ഗ്രന്ഥത്തില് തുടന്നു കാണുന്നതു് : പട്ടിക ?. 

എന്നാകുമെന്നു തോന്നുന്നു. 
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കണ്ടിവരുത്തുവാന് ചൊല്പിയപപോലെ നെരവും വരുത്തി വിര 

ലാക്കി നാലില് കിഴിച്ചതിനെ തമ്മില് പെരുക്കിയതിനെ നീളംകൊണ്ടു 

പെരുക്കി പടിയെമ്മിലും ഉത്തരമെങ്കിലും തീകേണ്ടതിന്െറ ഇടവും 

കനവും വിരലാക്കിഅതിനെറ നീഒമാകുന്ന കോലിലും പെരുക്കിയുണ്ടായ 

സാഖ്പ്യകൊണ്ടു മുമ്പിലത്തെ പെരുക്കത്തെ കിഴിച്ചാല് വരുന്ന സംബ്വയ 

യോളം തിരുമെന്നറിക. ഇവിടെ പുററാകുന്ന കോല് മുന്നിന്ന് വിരല് 

7.3. അതു നാലില് കിഴിച്ചാല് 15. അതു തന്നില് പെരുക്കിയാല് 842. 

അതിനെ നീളംകോല് പതിനാറില് പെരുക്കിയാല് 181. പിന്നെ 

പടിയുടെ കനമാകുന്ന വിരല് മുന്നും വീതി ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരു 

ക്കിയാല് 27. അതിനെ നീളമാകുന്ന എടില് പെരുക്കിയാല് 216. 

അതുകൊണ്ടു നടേത്തെ 15 കിഴി ച്ചാല് 21. എന്നാല് 4 പടി 

യുണ്ടെന്നറിക. 

പന്ത്രണ്ടു(കോതിനീമളവും നാല്ക്കോല് 

വുറവമുള്ള മരത്തിനെ 

കൊള്ള വാന് ലുററ മുക്കോലാം 

മരമെത്രകൊടുത്തിടാം. 110) 

നാരക്കോല് ചുറവം പന്ത്രണ്ടുകോല് നീമവുമുള്ള മരം വാങ്ങി 
യാല് മുക്കോല് ചലുററായുള്ളമരം എത്ര കൊടുക്കേണമെന്നുലോദ്യം. 

കണ്ടിക്കുചൊല്പമപ്പോലെ 

വിരല് വറ്ലിക്ക രണ്ടിനും 

കൊണ്ടതിനേറതു നീളത്തി- 

ലേററി മറേറതിലീന്നതാം. 111 

കണ്ടിക്കു വരുത്തുവാന് ഒലാല്ലിയപോലെ രണ്ടു മരത്തിന്െറ 
പുററിനെ വിരലാക്കി നാലില് കിഴിപ്പ വശ്ലിപ്പു. ഇങ്ങോട്ടു വാങ്ങിയ 
മരത്തിന്െറ വഗ്ഗം അതിന്െറ നീളത്തില് പെരുക്കി മറേറതിനെറ 
വഗ്ലു കൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് കൊടുക്കേണ്ടും മരത്തിന്െറ സംഖ | വരും 
ഇവിടെ പുററാകുന്ന വിരല് 906. അതിനെ നാലില് കഴിച്ചാല് 94 
അതിനെ വഗ്ലിച്ചാല് 276, അതിനെ നീമമാകന്ന കോല് പന്ത്ര. 

[॥ 
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ണ്ടില് പെരുക്കിയാല് 6919. പിന്നെ .മറേറ മരത്തിന്െറ ലുററാ 
കുന്ന മുന്നു കോലിന്െറ വിരല് 79. അതിനെ നാലില് കിഴിച്ചാല് 15. 
അതിനെ വഗ്ലിച്ചാല് 3294. അതുകൊണ്ടു നടേത്തെ സംഖ യെ കിഴി 
ചാല് ഇരുപത്തൊന്നേകാലില് പുറം കൊട്ടക്കണം. 

എണ്വിരല്കനവും മുപ്പതുവിരല് 
വിീതിയു മെട്ടുകോലു നിളവുമാം. 

ഒരുപടിയതിനുണ്ടാകും 

കാല്തൂക്കായുളള കണ്ടിനാലീച്ച്. 14 

എട്ടവിരല് കനത്തില്, മുപ്പതു വിരല് വീതിയില്, എണ് 
കോല് നിളത്തില് ഒരു പടി നാലായിട്ട്” ഈന്നാല് കോല്തുക്കായിട്ടുള്ള 
കണ്ടിയെത്രയെന്നു ചോദ്യം. 

വിരലാകിന കനമിടവും 

തമ്മില് ക്രട്ടീട്ട നീളമാം കോലില് 

ഏററിട്ടെണ്മുന്നില് കിഴി 

കോല്തൂക്കം കണ്ടി തത്ര വന്നീടും. 149 

വീതിയും കനവും വിരല് തങ്ങളില് ക്രടി നീഖത്തില് പെരുക്കി 

ഇരിപത്തുനാലില് കിഴിച്ചാല് കോല്തുക്കമായുളള കണ്ടിവരും. ഇവിടെ 

കനം വിരല് എട്ടം തങ്ങളില് ്രട്ടിയാല് 88. അതിനെ നീളമാകുന്ന 

എടില് പെരുക്കില് 801. അതിനെ 91ല് കിഴിച്ചാല് പന്ത്രണ്ടരേ 

രയ്്രാലില് ചില്പവാനമുണ്ട്. അതു കോല്രുക്കമാകുന്ന കണ്ടി. 

ഇനി ചൊരിഞ്ഞ നെല്പിന്െറ കണക്കു ചൊല്ലന്നു. 

ഓവുളള. നെല്ലിനിഹ ലുററിലൊരൊമ്പതാലൊ- 

ന്നാവില്പ യാലതിനു പത്തിലെദരോന്നു പൊക്കം 

കൊളളെള ള്ള ലാമതിനയെന്നിവ ചുററളന്നാല് 

മണ്ടാമിവററിനുയരം പതിനൊന്നിലൊന്ന്. 141 

ഓവുള്ള നെല്ലു” നിലത്തുചൊരിഞ്ഞു ആവോളം ക്രമ്പിപ്ുക്രടി 

യാല്; നിലമററമള്ള ലുററ് അമന്നാല് അതിന്െറ ഒമ്പതാ ലൊന്നു 
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പൊക്കുമായിരിക്കും. ഓവില്ലാത്ത നെല്ലിനു പത്താലൊന്നു ഉയരം. 

മുതിര, എള്ള” മുതലായതിന് പതിനൊന്നാലൊന്നു തുയരം. 

ചൊരിഞ്ഞോരു നിലത്തേററം 

യ്രമ്ധിപ്പുള്ളൊരു നെല്ല്രിനെ 

ചുറവണ്ടവപതും കോല് ചൊ 

ല്ൃതിനുള്ളൊരു ഖാരികറം. 110 

സമമായുള്ള നിലതുത ലൊരിഞ്ഞുധ്ര്പില്ചു ശരട്ടിയനെല്പിനെറ 

ചുവട്ടിലിടം ചുററിപ്പിടിച്ചാല് അവപതുകോലുണ്ട്. അതിനെത്രകണ്ടി 

യെന്നു പോദ റം 

ചൊരിഞ്ഞനെല്ലിന്െറ ചുവട്ടിലേടം 

ചുററിപ്പിടിച്ചാലതിലാറിലൊന്നു് 

അറിഞ്ഞു വഗ്ലിച്ചുയരത്തിലേററി- 

ടടറിഞ്ഞുകൊള്ളാ മ്കിനുളള ഖാരി. 10 

ഒത്തനിലത്തിനെറ ചുററ് നിലമററമളന്നു ആറില് കിഴിപ്പു അ 

തിനെ വലിച്ചു ുയരത്തില് പെരുക്കിയാല് ഖാരിവരും. ഉയരം ലുറവ 

കൊണ്ടുവരുത്തിക്കൊള്ള.. അളന്നുകൊറഠംകിലേറെ സുക്ധ്യുംവരും. ഇവിടെ 

ധുററാകുന്ന 00 നെ തആറില് കഴിച്ചാല് 10, അതിനെ വഗ്ലിച്ചാല് 

100. അതിനെ ഉയരമാകന്ന ആറില് പെരുക്കിയാല് 000). അതു 

ഖാരിയാകുന്നതു്”. 

ചെറ൮നാഴികളിവനാലാം പ്രസ്ഥം 

പ്രസ്ഥമതും നാലുകൊണ്ടതാഡ്ഥകമാം 

നാലാഡ്ഥകമൊരുദ്രോണം 

ദ്രോണമതു പതിനാവക്രടിയതു ഖാരിയെന്നറിക. 1417 

നടെചൊല്പിയതുകൊണ്ടു ഖാരിയുടെ ഇടങ്ങഴി അറിഞ്ഞുകൊഠംക. 
അപ്പോഠം ഒരു ഖാരിക്ക്' 200 ഇടങ്ങഴി ഉണ്ടെന്നറിക. ചുററ് വിര 
ലാക്കി പറകില് ത്ആറൊന്നിനെ വഗ്ലിച്ചു ഉയരമാകും. കോലില് പെ 
രുക്കി ഇരിപത്തിനാലില് രണ്ടുവട്ടം ഹരിച്ചാല് ഖാരിവരും. ഉയരംക്രടെ 
വിരലാകില് മൂന്നുവട്ടം കിഴിച്ചേ ഖാരിവരു. 
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ചോരോടുചേത്തിട്ട ചൊരിഞ്ഞതിനന്െറ 
ചുറവണ്ടെടോ കണ്ടതു മുപ്പുതുംകോല് 

അകത്തുകോണില് ചൊരിയുന്നനെല്ലില് 
ധുററങ്ങളന്നാല് പതിനഞ്ഞുകോല്. [6 

പുറത്തു കോണോടു പൊതിഞ്ഞുമ്രടീട്ട 
കിടക്കുന്നതിന് ചുററ് ചുവടിപലേടം, 
അളന്നു കോലാരു നാല്പതു മഞ്ചുമെന്നാല് 

പറഞ്ഞീടുക മുന്നിലുമുള്ള ഖാരി. 12) 

ചോരോടുചേത്ുത ക്രട്ടിയ നെല്പിന്െറ ലുററ് പതിനഞ്ഞുകോലു? 
പുറത്തെ കോണിന്മേല് പൊതിഞ്ഞുക്ൂട്ിയ നെല്ലിനന്െറ പചുററ് 410 
കോല് ഉണ്ടു്. ഇവ മൂന്നുമ്ൂട്ടത്തിലുമുള്ള ഖാരികഠം വെവ്വേറെ പറക. 

ചോരോടുചേത്തിട്ട ചൊരിഞ്ഞ്ൂതിനെറ 

ധുററങ്ങരണ്ടില് പെരുക്കിട്ടപിന്നെ 

ത്ആറൊന്നു വഗ്ലിപ്പയരത്തിലേററി- 

ടരദ്ധിച്പുവന്നിതിഹ ഖാരിയല്ലേം 120 

ചോദ്രാടുചേത്തിട്ട ചൊരിഞ്ഞ നെല്ലിനെറ ചുററ് എരട്ടിച്ചു 

ആറില് കിഴിച്ചു വദ്ലിച്പ കൃയരത്തില് പെരുക്കി അദ്ധി ച്ചാല് ഖാരി 

വരും. ഇവിടെ ചുററാകുന്ന മുപ്യൂതിനെ എരട്ടിച്ചാല് 00. അതിനെ 

ആറില് കിഴിച്ചാല് 10. അതിനെ വഗ്ലിച്ചാല് 100. അതിനെ 

ഉയരമാകന്ന ആറില് പെരുക്കിയാല് 000. അതിനെ അദ്ധിച്ചാല് 

(0)0. അതു ഖാരിയാകുന്നതു്. 

അകത്തുകോണില് ചൊരിയുന്നതില്ച്യ- 

റേറററീട്ടു നാലില് പുനരാറിലേത് 

വഗ്ഗി വുകൊണ്ടിട്ടരയത്തിലേററി 

നാലില് കിഴിച്ചുള്ളതു ഖാരിയല്ലോ. ] 01. 

അകത്തെ മുക്കില് ക്രൂട്ടിയ നെല്പിനെറ ചുററ് നാലില് പെ 

രുക്കി ആറില് കിഴിച്ചു വഗ്ലിച്ചു ഉയരത്തില് പെരുക്കി നാലില് കിഴി 



കണക്കുസാരം - ബാലപ്രബോധം 09 

ച്യാല് ഖാരിവരും. ഇവിടെ ചുററാകനാ പതിനഞ്ചിനെ നാലില് 

പെരുക്കിയാല് 600. അതിനെ ആറില് കിഴിച്ചാല് 10. അതിനെ 

വശ്ശിച്ചാല് 101. അത'നെ ആറില് പെരുക്കിയാല് 000. അതിനെ 

നാലില് കിഴിച്ചാല് 100. അതു ഖാരിയാകുന്നതു്. 

പുറത്തുകോണില് ചൊരിയുന്നനെല്ലിന് 

ചുററിനെറമൂന്നൊന്നതിനോടുമ്രടി 

ആറൊന്നുവഗ്ലിച്ചുയരത്തിലേററി- 

ടുതിന്െറ നാലൊന്നു കളഞ്ഞു ഖാരി, ] 09 

പുറത്തെമൊക്കില് മ്രട്ടുന്ന നെല്ലിനെറ ചുററളന്നു അപ്പുററിന്െറ 

മുന്നൊന്നതില് ക്രടെക്കുട്ടി ആറില് കിഴിപ്പ അദ്ധിപ്പു ഉയരത്തില് 

പെരുക്കിയാല് ഉണ്ടായതിന്െറ നാലൊന്നു കളഞ്ഞാല് ഖാരിവരും. 

ഇവിടെ ധുററാകുന്ന 19 ന്െറ മുന്നൊന്നാകുന്ന പതിനഞ്ചു”. അതിനെ 

കൂട്ടു. 40ല് ക്രട്ടിയാല് 00. അതിനെ ആറില് കിഴിച്ചാല് 10. 
അതിനെ വഗ്ലിച്ചാല് 100. അതിനെ തുയരമാകുന്ന 6 ല് പെരുക്കി 

യാല് 600. അതില്നിന്ന് അതിന്െറ നാലൊന്നാകനന 100 നെ 

കളഞ്ഞാല് 400. അതു” ഖാരിയാകുന്നതുു്. ഇങ്ങിനെ ചൊരിഞ്ഞ 

നെല്പിന്െറ കണക്ക്. 

നാല്ക്കോല് നീളമിടം മുക്കോ- 

ലരയാം കുഴി ഏഴുകോല് 

കിണറങ്ങ കിളയ്്യമ്പോറം 

കോല്ക്കനം കിളഎത്രയാം ? 12 

നാല്ക്കോല് നീളവും മുക്കോലര ഇടവും ഏഴ്ുകോല് കണ്ടുമുള്ള 
കിണവ” കിളക്കുമ്പോഠം എത്ര കോല്ക്കനമുണ്ടെന്നുപറക. 

ഇടവും നീളവും തമ്മില് 

പെരുക്കിട്ടതിനെപുനഃ 

കണ്ടുകൊണ്ടു ചെരുക്കുമ്പോറാം 

മുണ്ടാം കോരുക്കനമാം കിള. 104 
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നീളവും ഇടവും തങ്ങളില് പെരുക്കി കണ്ടുകൊണ്ടു പെരുക്കി 
യാല് കോതിക്കനംവരും. ഇവിടെ നീളമാകുന്ന നാല്ക്കോലും ഇട 

മാകുന്ന മുന്നരയും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 14. അതിനെ കണ്ടിയുടെ 
സാപ്യയാകുന്ന 7ല് പെരുക്കിയാല് 3. അതു കോല്ക്കനമാകുന്നാതു'. 
കോൽല്ക്കനവും കണ്ടിയും ഖാരിയും ഒന്നുതന്നെ. 

നിളംകോല് പതിനെട്ടു വിതിപതിനാറാഴം 

സഖേ പത്തൃകോല് 

നാലുണ്ടമ്പിലിറങ്ങവാനിതിനൊതു 

ക്കെല്പാടവും തൂല്യമായ് . 

നിളംകണ്ടിടവും ക്രമേണ കുറയും 

നാലിന്നു മിരണ്ടുദകോല് 

എന്നാല് കോല്ക്കനമായ്ത്ുരുന്നകിളചൊല്ലി 

ടക്കുളത്തിന്നെടോ. 100 

പത്തുകോല് ആിമുള്ള കളത്തിന്നു എല്ലായിലും മേലെ ഒതുക്കു 

നിം കോല് 18. വീതി കോല് 10. ഒതുക്കു നിളംകോല് 10. വീത 

കോല് 14, കണ്ട് കോല് 99. ഒരുക്കു നിളംകോല് 14. വീതി 

കോല് 19. കണ്ടുകോല് രണ്ടു്. അഞ്ചും ഒതുക്ക്” നീളംകോല് 10, 

വീതികോല് 8. കണ്ടുകോല് രണ്ട്. അവിടം സമാന നിലമെന്നറിക. 

ഇതിന്െറ കോല്ക്കനമെത്രയെന്നു പറക. 

സ്ഥാനങ്ങളെത്രയെന്നോത്തു 

അവററില് സംഖ )യൊക്കവേ 

്രട്ടിസ്ഥാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു 

കിഴിച്ചാല് നിരവൊത്തിട്ടം. 100 

വേറേ നിളവുമിടവും 

നിരവും വരുത്തി പ്പെരുക്ക തമ്മില് 

പിന്നെയതാഴ്ം കൊണ്ടു 

പെരുക്കുകവന്നസാംഖ പ്യതുകോരുക്കനമാം, 19 
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ഒതുക്കത്തിന്െറ സാംഖ്യ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അവ 

ററിനെറ വെധ്വേറെയുള്ള. നീലങ്ങളൊക്കത്തങ്ങളില് ക്രി ഒതുക്കത്തി 

ന്െറ സാബഖ്യയകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് നിരവയ വരും. ഇടത്തിന്നുമീവന്സം 

തന്നെ. ഒതുക്കത്തിന്െറ സംഖ്യയകൊണ്ടു കിഴിപ്പാല് ഇടത്തിന്െറ 

നിരവുവരും. പിന്നെ ഇടവും നീളവും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 

അതിനെ ആഴംകൊണ്ടും പെരുക്കിയാല് കോല്ക്കനം വരും. ഇവിടെ 

ഒതുക്കം നാലാകുമ്വോറം അഞ്ചു സ്ഥാനത്തെ അളപ്പാനുണ്ടാകും. അവ 

ററിന്െറ നീളമാകുന്ന 18 മം 10 ൭൦ 11 ഉം 12 തുഠ 10൭൦ തങ്ങളില് 

കൂട്ടിയാല് 70. അതിനെ ഒതുക്കത്തിന്െറ സാഖ്ധ്യ യാകുന്ന അഞ്ചില് 

കിഴിച്ചാല് 14. എന്നാല് നിരവില് 14 കോല് നീളമുണ്ടു്. പിന്നെ 

ഇടങ്ങളാകുന്ന 16൭൦ 11ഉം 12മം 10൦ ടം തങ്ങളില് ക്രട്ടിയാല് 00 

അതിനെ ഒതുക്കത്തിനെറ സാഖ്പയാകുന്ന അഞ്ചില് കിഴിപ്പാല് 1.2. 

അതു നിരവിലുളള ഇടമാകുന്നതു”. പിന്നെ നിരവു” വരുത്തിയ 11൭൦ 

ഇടമാകുന്ന 13 ഉം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 1083 അതിനെ ആഴ 

മാകുന്ന പത്തില് പെരുക്കിയാല് 103. അതിനെ ആഴിമാകുന്ന 

പത്തില് പെരുക്കിയാല് 1 9. അതു കോല്ലയനമാകുന്നത്ര്. 

ഈരാറകോല് നീളഉമിടം പതിമോോല് 

മേല്ഭാഗമങ്ങാഴ മൊരേഴുകോല് 

കീഴാറവ കോല് നീളമിടത്തിലഞ്ചു” 

കോലുണ്ടതി൯ കോല്ക്കനമെത്രയുണ്ടാം? 198 

മേലേടം പന്തിരുകോല് നീളം പതിഷ്ഷോലിടമുണ്ടു. കീഴേടം 
ആവകോല് നീളവും അഞ്ചുകോല് ഇടവുമുണ്ടു്. അവരണ്ടു ര്രട്ടവും 
തങ്ങളില് പെരുക്കി ത്ആതറില് കിഴിപ്പു തതഴംകൊണ്ടു പെരുക്കിയാല് 
കോരുക്കനം വരും. ഇവിടെ നീളമാകുന്ന 19തു൦ ഇടമകന്ന 10ഉം 
തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 130. കീഴെ നിളമാകുന്ന 0 ഉം ഇടമാകുന്നു 
മതം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് ..0. പിന്നെ മേലെ നീളമാകന്ന 
1.9ഉം കീഴെ ഇടമറകുന്ന 6 ഉം തങ്ങളില് ക്രടിയാല് 18. മേലെ ഇടമാ 
കുന്ന 10ഉം. കീഴെ ഇടമാകുന്ന 2൭൦ തങ്ങളില് ത്രടിയാല് 17. അപ 
തിനഞ്ചും പതിനെട്ടും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 97. ്രടിയാല് 
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490. അതിനെ ആറില് കിഴിച്ചാല് 70, ആഴമാകന്ന ല് പെരു 
ക്കിയാല് 190. അതു കോല്ക്കനമാകുന്നതു. 

വട്ടമായ കിണററിന്െറ ചുറ൨, നാല്പത്തു നാല” കോല് 
എട്ടുകോലുണ്ടുകണ്ടെന്നാല് എത്ര കോല്ക്കനമാം കിള. 129 

എട്ടുകോല് ആഴത്തില് 41 കോല് പുററുള്ള. കിണററിന്നു എത്ര 
കോരുക്കനമുണ്ടെന്നു ചൊല്ലുക. 

വടവും വിട്ടവും തമ്മില് 

ഏററി നാലില് കിഴിച്ചത് 

കണ്ടിനെറ സംഖ്്യയാലേററി- 

ക്കണ്ടതു കോല്ക്കനം കിള. 100 

ലുററിനെ വട്ടമെന്നു കല്പിച്ചു അതിന്െറ വിട്ടമുണ്ടാക്കി വട്ടവും 

വിട്ടവും തങ്ങളിലേററി നാലില് കിഴി പ്പു” ആഴത്തില് പെരുക്കിയാല് 

കോല്ക്കനം വരും. ഇവിടേയും 21൯െറ വിട്ടം 14. അതും 41 ഉം 

തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 10. അതിനെ നാലില് കിഴിച്ചാല് 104. 

അതിനെ നീളമാകുന്ന എടില് പെരുക്കിയാല് 199. അതു കോല് 

ക്കനമാകുന്നത്ര്. 

വടത്തിനന്െറ പാതിയില് 

വിടത്തിന്െറ അതിനെ കണ്ടിന്െറ 

സംഖ )യിലേററിക്കൊണ്ടാലും 

കോല്ക്കനം വരുന്നതെടോ. 101 

വട്ടത്തില് പാതിയും വിട്ടത്തില് പാതിയും തങ്ങളില് പെരുക്കി 

ആഴംകൊണ്ടും പെരുക്കിയാല് കോല്ക്കനം വരും. ഇവിടെ വട്ടത്തിന്െറ 

പാതിയാകന 99൭൦. വിടത്തിന്െറ പാത്യാകുന്ന തും തങ്ങളില് പെ 

രുക്കിയാല് 1999. അതു കോല്ക്കനമാകുന്നതു”. 

ആഴം കോലൊമ്പതാളൊമ്പത് പണമതി- 

ന്നൊമ്പതെന്നാലൊരുത്ത൯ 

താനേ ചെന്നിട്ട മീതേ കിണവമുടനൊരുകോലും 

കഴിച്ചേപ്പു പോയാല്. 
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രണ്ടാമന് ലെന്നതിന് കീഴഴകിനൊടൊരുകോ- 

ലും കഴിച്ചാനിവണ്ണം 

താന്താനേപോയ് കഴിച്ചാലതിനു പണമെടോ 

ചൊല്ല,മേല്ക്കീഴറിഞ്ഞ്. 102 

ഒമ്പതുകോല് ആഴിമുള്ളെറരു കിണര് ഒന്പതുപേര്ശ്രടി കഴിക്കു 

മാവം ഒയ്ഖതുപണം ശ്രലിയെന്നും ഒത്തുപോയതിന്െറശേഷം അതി 

ലൊരുത്തന് താനേവന്നു ഒരുകോല് കഴിച്ചാ൯. ഈവണ്ണം ഒമ്പതു 

കോലം താന്തന്നെ വന്നു ഒരുകോല് കഴിച്ചാല്. അപ്പോം കീഴ്” 

പെട്ടു” കീഴ്പെട്ട്” കഴിച്ചവക്കു എന്നാലെതൂപണം കൊടുക്കാമെന്നു 

൮൨൭. 

്രടീട്ടാദി തുടങ്ങിയതിനൊടുക്ക 

ത്തോളമുള്ളെനണ്ണ്വും 
തമ്മില് സമംലിതം കണക്കെ തൂുകയായ് 

വെല്ലേച്ഛു വെവ്വേറെയും 
വെച്ചാല് ചൊന്ന പണത്തിലേററിയവ- 

യോരോന്നും കിഴിച്ചീടെടോ 

വെവ്വേറെ തുകകൊണ്ടതിധംല്വരു- 

മെപ്പാവക്കം കൊടുക്കേണ്ടത്. 105 

സമലിതം പോലെ ഒന്നു, രണ്ട്, മുന്ന്, നാലു” എന്നു തുടങ്ങി 

അതിനെറ ഒടുക്കത്തോളമുളള സംഖ്യകഠം തങ്ങളില് ക്രടി തുകയായി 

വെച്ചേപ്പ്യ. പിന്നെ സാഖ്യകഠം വരും. ഇവിടെ ഒന്നു്, രണ്ടു്” എന്നു 

തുടങ്ങി ഒമ്പതോളം ക്രടിയാല് 40. പിന്നെ ഒന്നിനെ പണത്തിന്െറ 

സാഖ്പ്യയാകുന്ന ഒമ്പതില് പെരുക്കിയാല് ഒയ്ഖതുതന്നെ. അതിനെ 

തുകയാകുന്ന 10ല് കിഴിച്ചാല് നാല് മാവു” ഉണ്ടു്. രണ്ടും പണമാ 

കുന്ന ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 18. അതിന്നെ തുകയാകുന്ന 

40൫0ല് കിഴിച്ചാല് 8 മാവുണ്ടു്. മുന്നും പണമാകുന്ന ഒമ്പതും തങ്ങളില് 
പെരുക്കിയാല് 227. അതിനെ തുകകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് പന്ത്രണ്ടുമാവു" 

ഉണ്ട്. പിന്നെ നാലും പണമാകുന്ന ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കി 
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യാല് 90. അതിനെ നാല്പത്തഞ്ചില് കിഴിച്ചാല് 18 മാവുണ്ടു. പിന്നെ 
അഞ്ചും ഒമ്പതും തങ്ങള് ല് പെരുക്കിയാല് 4. അതിനെ തൃകകൊണ്ടു 
കിഴിച്ചാല് ഒരു പണമുണ്ടു'. പിന്നെ ആവം ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരു 
ക്കിയാല് 24. അതിനെ തുകകൊണ്ട കിഴിച്ചാല് നാലുമാവുണ്ടു്. ഉം 
തും തമ്മില് പെരുക്കിയാല് 68. അതിനെ നാല്പത്തഞ്ചില് കിഴി 
ച്യാല് മൂന്നു് മാവുണ്ടട്. 8ഉം 9൭൦ തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 79 
അതിനെ രൂകകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് ഒന്നര പണവും രണ്ടു മാവും ഉണ്ട്. 
പിന്നെ 9തം പണമാകുന്ന റുളം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് ൭1. 
40ല് കിഴിച്ചാല് 14. ഇവയെല്ലാം തങ്ങളില് ക്രൂട്ടിയാല് 9 പണ 
മുണ്ടെന്നറിക. 

ഒമ്പതുകമ്പ് കരിമ്പിനുപണ 

മതൊമ്പതാകിലുമെടോ 

മധുരവിശേഷം മേല് കീഴ കണ്ടാ 

ലോരോന്നിനെത്ര പണമണ്ടാം? 104 

ഒമ്പതു കമ്പുള്ള കരിമ്പിന്നു ഒമ്പതുപണം വിലയാകുമ്പോറം 
കിഴ്പ്പട്ട് മേല്പ്പട്ട” മധുരമേറുകകൊണ്ടു വിലയ്കുല വിശേഷമുണ്ടല്ലോ. 

അപ്പോം ഓരോ കമ്പിന് എത്ര പണമുണ്ടെന്നു പറക. ഇതിനു 
മുമ്പിലേപോലെതന്നെ കണ്ടുകൊളേളേണം. ഇവിടെ ഒമ്പതോളം കരട്ടി 

യാല് 40 ആകുന്നു. അതു തുകയാകുന്നതു”. പിന്നെ ഒന്നും പണമാ 

കുന്ന ഒമ്പതും തങ്ങളില് .പെരുക്കിയാല് ഒമ്പതുതന്നെ. അതു തുക 

യാകുന്ന 10ല് കിഴിച്ചാല് നാലുമാവുണ്ടു്. പിന്നെ രണ്ടും ഒമ്പതും 

തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 18. അതിനെ തുകയാകുന്ന 10 ല് കഴി 

ച്യാല് എട്ടു മാവുണ്ടു്. പിന്നെ മൂന്നും പണമാകുന്ന ഒയ്ഖതും തങ്ങ 

മില് പെരുക്കിയാല് 27. അതിനെ ഉതൂകയാകുന്ന 40 ല് കിഴിച്ചാല് 

19 മാവുണ്ടു്. പിന്നെ നാലും ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 90. 

അതിനെ തൃകയാകുന്ന 40ല് കിഴിച്ചാല് 10 മാവുണ്ടു്. പിന്നെ 

അഞ്ചും ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 10. അതിനെ 10ല് 

കിഴിച്ചാല് ഒരു പണമുണ്ടു'. പിന്നെ ആറം ഒമ്പതും തങ്ങളില് 

പെരുക്കിയാല് 24. അതിനെ തൂകകൊണ്ടു” കിഴിച്ചാല് ഒരു പണവും 
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നാലുമാവുമുണ്ടു”. പിന്നെ 7൭൦ 1൭൦ തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 08. 

അതിനെ തൂകയാകുന്ന 10 കിഴിച്ചാല് ഒന്നേകാലേമുന്നു മാവുണ്ട് . 

പിന്നെ 8൭൦ 9ഉം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 79. അതിനെ തുക 

യാകുന്ന 40ല് കിഴിച്ചാല് 14 പണവും ] മാവുമണ്ടെന്നറിക. മും 

റിതം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് ടു], അതിനെ തൂകയാകുന്ന 10ല് 

കിഴിച്ചാല് 134 പണവും 1 മാവുമുണ്ടെന്നറിക. ഇവഎല്ല?ഗ മ്രടി 

യാല് 9 പണമുണ്ടാമെന്നറിക. 

ഇനി പടുക്കുന്നതിന്നു കണക്കു ചൊല്ലുന്നു. 

നാല്ലോലും വിരലൊമ്പതുണ്ടു നീളം 

വീതി മുക്കോലുടന് 

മൂന്നല്ലോ വിരല് പൊക്കുമമ്ധിലൊരുകോ- 

ലെന്നാല് പടുക്കും വിധൌ 

പൊക്കത്തില് വിരലഞ്ഞു കല്ലിന്നിടമെട്ടുണ്ടാം. 1 102 

ഇവിടെ ഒന്നു തുടങ്ങി ഒവ്ഖതോളം ക്രൂട്ടിയാല് 10. അതു തുക 

യാകുന്നതു”. പിന്നെ ഒന്നും ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് ഒമ്പ 

തൃതന്നെ. അതിനെ തൂകയാകുന്ന 10ല് കിഴിച്ചാല് നാലു മാവുണ്ടെ 

ന്നറിക, പിന്നെ രണ്ടും ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 13 

അതിനെ തൂകയാകന്ന 1020ല് കഴിച്ചാല് $$ മാവുണ്ടു'. പിന്നെ നം 

ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 97. അതിനെ തുകയാകുന്ന 40ല് 

കിഴിച്ചാല് 1.9 മാവുണ്ടു്. പിന്നെ നാലം ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരു 

ക്കിയാല് 60. അതിനെ തുകകൊണ്ടു കിഴിച്ചാല് 10 മാവുണ്ട്. 

പിന്നെ അഞ്ചും ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 13. അതിനെ 

42ല് കിഴിച്ചാല് ഒരു പണമുണ്ട്. ആവം ഒമ്പതും തങ്ങളില് പെരു 

1 കണക്കുസാരം പുസ്തകത്തില് 88 റം ഭാഗത്തില് (തആആറാമദ്ധ്യായം) 
ഈ ശ്ലോകം ഇങ്ങിനെ---:“അരക്കോലതിന് 

നീളം ലൊല്ലിവ എത്രകൊണ്ടു തറതീക്കാമത്തളം വേറയും? 

മുഴുമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 
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ക്കിയാല് 2. അതു തൃകയാകുന്ന 40ല് കിഴിച്ചാല് ഒരു പണവും 

നാലുമാവുമുണ്ടെന്നറിക. പിന്നെ 7 ഉം ഉം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 

62. അതിനെ തുകയാകന്ന 45ല് കിഴിച്ചാല് ഒരു പണവും ഏട്ട് 

മാവുമണ്ടെന്നറിക. പിന്നെ ഉം 9 ഉം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 72 

അതിനെ തുകയില് കിഴിച്ചാല് 143. പണയവും രണ്ടു മാവുമുണ്ടെന്നറിക. 

9 ഉം പണമാകുന്ന ഉം തങ്ങളില് പെരുക്കിയാല് 81. അതിനെ 

തൃകയാകുന്ന 40ല് കിഴിച്ചാല് 14; പണവും ഒരു മാവുമുണ്ടെന്നറിക. 

ഇതെല്ലാം തങ്ങളില് ക്രടിയാല് ഒമ്പതു പണമണ്ടെന്നറിക. 

ഇതി കണക്കുസാരം ബാലപ്രബോധം സമാപ്പ. 

വരുണേശായ നഥ്ഃ 
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ഗ് 
[1 

കു ശ്ലോകം ഭാഗം 

പെവുവാളതിനെ ലി 1 
പെവവാളവജെല്ലാം ചി 10 
പെവവാമേറം 17 
പൊക്കവും നീലവും ന്നി" 40 
പൊക്കം വീതിയി - 1 
പൊന്നാവമാററില് ലു 1 
പൊന്നുപണത്തിനു ക ി 
മാററന്തരിച്ചതില് ടം 107 
മാററന്തരംകൊണ്ടു - ട് 
മാറററിയാപ്പൊ : 99 
മാറവള്ളെളെറരു ച 20 
മാറം പണത്ത്മക്ക 1 ട് 
മാറവ൮ം പണത്ത്തക്ക ( 
മാറെറട്ടുള്ള തി ക 35) 
മാറേറഴിലെട്ടു ലി 0 
മാറെറാമ്പതു 1 ര! 
മാവിരിപതിനൊ [ ടൂ 
മാസ്വ്യമാണ്ട ലി ൮ 

മൂന്നേകാല് 4 ] 4) 
മുക്കോണായക്രത്ത ല് ടു 
മുക്കോണായമരത്തി $ 11 
മുക്കോണായനിലത്തുത 4 17 
മുത്തിന്സംഖ [) ച 24) 
മുന്ധില്ഒ ചാല്ലിയ ചി 1] 

മുന്നൂവുമാങ്ങ - 27 
൧ന്തൂററവപതു ം ച 
മേല്ക്കിഴ“വണ്ണങ്ങ ല് 10 
മേരുക്കൊത്തും ചു 
രണ്ടുപല്പായ ടി ] 

രണ്ടേകാല്വിരല് ച ॥ 



ശ്ലോകം 

ലീലാവതീമപി ന 

ഖട്ടത്താല് വിട്ട ഥു ച 
വടത്തിന്െറ പാതി ്ു , 
വട്ടമായകിണററിനെറ ഷ്, ന്റ  ! ല് ന ഴ് ളി 

വട്ടവും വിടവും എ വ്യ 
൫. ഭ്" . ന് | ് ൽ ഴ് 

ച [ ക ക റ 

വണ്ണംലുററി ന റ, ശ്യ 
ക 

വല്ലം കണക്കെ നി 

വിരലാക്കി കന ്ു 

വിലയും മാറം 

വിപ്പാറി ഉ; 

വെടിപ്പ്യൊതിച്ച ല് 

വെള്ള 'യും ക്രട്ടിയാ ല് 
വെള്ള രണ്ടുപണ 

വെവ്വേറെതന്റെൌെ _ 

വെധ്വേറെമാററ പം 

വേറെ നീളവു ളു പ 

സമംലിതാദി കി റി 
സ്ഥാനങ്ങളെത്ര കി 

300 

റ 
99 

നി 

റ 0 






